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Το περασμένο τετραήμερο υπήρξε 
ταινία που έκανε λιγότερα από 50 
εισιτήρια. Ευτυχώς, σε ένα μόλις 
σινεμά. Δεν είμαι διανομέας, όμως, 

όταν ξέρεις πως αυτό θα είναι το αποτέλεσμα 
(γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις  
το ξέρουν), μην το βγάζεις το έρημο το έργο. 
Μην ξοδεύεσαι κι άλλο. Μη χαλάς ούτε ένα 
ευρώ ακόμη! 

Ειλικρινά. Πού θα πάει αυτό το βιολί; Επτά 
πρεμιέρες ξεκινάνε σήμερα. Και η καλύτερη 
ταινία της εβδομάδας είναι... του 1943!  
Δεν έχω τίποτε άλλο να πω. 

Editorial
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Hλίας Φραγκούλης

http://iliaskyriazis.com/
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ΣΤΗ ΣΚΙΑ  
ΤΗΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ (1943)
(SHADOW OF A DOUBT)

η γνωμη του mr. klein

Της ψιλοανωμαλίας εκεί 
στα ‘40! Η ανιψιά που τη 
λένε Τσάρλι γουσταρί-
ζεται με το θείο που τον 
λένε Τσάρλι, αλλά εκείνος 
σκοτώνει πλούσιες χήρες 
και η κοπελιά τα φτιάχνει 
με μπάτσο για να του τη 
βγει! Θηλυκά.

20 σεπτεμβριου 2012 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Θρίλερ

Σκηνοθεσία 
Άλφρεντ Χίτσκοκ

Kαστ

Τερίσα Ράιτ,  
Τζόζεφ Κότεν,  
Μακντόναλντ Κάρι, 
Χένρι Τράβερς

Διάρκεια 
108’

Διανομή  
NEW STAR

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Ανήσυχη νεαρή ενήλικας, η Τσάρλι έχει βαρεθεί την 
ήσυχη, συνηθισμένη, μετριοπαθή καθημερινότητά 
της στα αμερικανικά προάστια. Έτσι αντιλαμβάνεται 
την άφιξη του επίσης ανήσυχου, συνονόματού της 
θείου ως μάννα εξ ουρανού. Θα έπρεπε, όμως, να πρό-
σεχε τι εύχεται, αφού ο θείος Τσάρλι κουβαλά σκο-
τεινό παρελθόν και επικίνδυνα μυστικά…

Ασπρόμαυρο και σκηνοθετικά πιο λιτό και «σεμνό» από 
τα πιο φημισμένα, τολμηρά και φιλόδοξα αριστουργήματα 
(σαν τον «Δεσμώτη του Ιλίγγου», για παράδειγμα) του σερ 
Άλφρεντ, το «Στη Σκιά της Αμφιβολίας» (επιτέλους, σωστά 
και στα ελληνικά, σύμφωνα με τον ευστοχότατο, πρωτότυπο, 
αγγλικό τίτλο του) κρατά ξεχωριστή θέση στην καρδιά όλων 
εμάς που απολαμβάνουμε ακόμα, ξανά και ξανά κάθε φιλμικό 
πλάσμα του. Και αυτό γιατί οι περισσότεροι αντιλαμβανόμα-
στε, δικαίως, πως σε αυτό αφήνει να διαφανεί, πιο ξεκάθαρα 
από ποτέ, το αρχιτεκτονικό σχέδιο της δημιουργικής κοσμο-
θεωρίας του, πάνω στο οποίο έχτισε ολόκληρο το σπουδαίο 
έργο του.

Χωρίς πολλά λόγια, όπως του αρέσει, ο Χίτσκοκ αφηγείται 
την ιστορία του συνταιριάζοντας αποκαλυπτικά τις εικόνες 
του. Η πρώτη από αυτές είναι εκείνης μιας γέφυρας (του 
Νιούαρκ στο Νιου Τζέρζι), ακολουθούμενη από ένα μοντάζ 
- μάρτυρα των πολύβουων εικόνων της μεγαλούπολης, πριν 
η κάμερα εστιάσει σε ένα παράθυρο. Στο δωμάτιο πίσω από 
αυτό βρίσκει έναν άνδρα ξαπλωμένο στο κρεβάτι, δίπλα 
σε ένα πάκο από ατάκτως ερριμμένα χαρτονομίσματα. Η 
κάμερα στέκεται, τελικά, αριστερά του, έτσι ώστε το κεφάλι 
του να καταλαμβάνει το δεξί μέρος της οθόνης και η ανοιχτή 
πόρτα του υπνοδωματίου του, από όπου μπαίνει η σπιτονοι-
κοκυρά του, τα αριστερό. Η τελευταία τον αποκαλεί κύριο 
Όκλι και τον ενημερώνει πως τον αναζητούν δύο κύριοι. 
Πολύ σύντομα, οι υποψίες που μας προκάλεσαν τα σκόρπια 
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χαρτονομίσματα επιβεβαιώνονται: ο κύριος 
Όκλι είναι κυνηγημένος. Ως έξοδο κινδύνου 
επιλέγει την οικογένεια της μεγάλης αδελφής 
του, στην οποία στέλνει τηλεγράφημα, ενη-
μερώνοντάς την για την προσεχή επίσκεψή 
του. Υπογράφει ως «Θείος Τσάρλι» και ορίζει 
ως τόπο αποστολής τη Σάντα Ρόζα.

Η φωνή του, «Σάντα Ρόζα!», ηχεί ακόμα 
καθώς την οθόνη γεμίζει ένα μοντάζ από 
τους νωχελικούς δρόμους του ειδυλλιακού, 
καλιφορνέζικου προαστίου, προτού η κάμερα 
εστιάσει στο πάνω παράθυρο ενός σπιτιού. 
Δεν μπαίνει, όμως, αμέσως στο δωμάτιο που 
του αντιστοιχεί. Περνάει πρώτα από τον 
κάτω όροφο για να δει τη μικρή κόρη της 
οικογένειας να ενημερώνεται, από το τηλέ-
φωνο, για το τηλεγράφημα του θείου Τσάρλι, 
και τον μπαμπά που μόλις γύρισε από τη δου-
λειά να αναζητά τη μεγάλη κόρη του, Τσάρλι. 
Στο πάνω δωμάτιο μια νεαρή γυναίκα είναι 
ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Η κάμερα στέκεται 
δεξιά της, έτσι ώστε το κεφάλι της να κατα-
λαμβάνει το αριστερό μέρος της εικόνας και 

η κλειστή πόρτα του υπνοδωματίου της, από 
όπου μπαίνει ο πατέρας της, το δεξί. Σαν η 
ανιψιά να είναι η τέλεια αντανάκλαση του 
θείου. Το είδωλό του στον καθρέφτη. Ή η 
άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. 

Εντύπωση που γίνεται εμφατική. Όχι μόνο 
επειδή μοιράζονται το ίδιο όνομα, αλληλο-
αποκαλούνται «δίδυμοι» ή δηλώνουν ανι-
κανοποίητοι, απογοητευμένοι από την 
πραγματικότητά τους και επαναστατούν 
(καταστροφικά ο μεν, γενναία η δε), αλλά 
κυρίως γιατί ο Χίτσκοκ βομβαρδίζει ποικιλο-
τρόπως το υποσυνείδητό μας με τον –αγαπη-
μένο του – αριθμό 2: δύο είναι οι αστυνομικοί 
που κυνηγούν το θείο, δύο οι ύποπτοι για τις 
κατά συρροή δολοφονίες, δύο φορές πέφτει 
η Τσάρλι πάνω στον τροχονόμο στη μέση του 
δρόμου (μια αναζητώντας στοιχεία για την 
αθωότητα του «διδύμου» της και μια μαζί 
του, ενόχου πλέον), δύο φορές εγκλωβίζεται 
η Τσάρλι στο γκαράζ (μια αντιμέτωπη με τον 
έρωτα και μια με το θάνατο), ένα ρολόι που 
δείχνει ώρα δύο αποτελεί το λογότυπο του 



PAGE 9 

bar όπου ο θείος δοκιμάζει να πείσει την ανι-
ψιά να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία και 
δύο… Τσάρλι αναμετρώνται στο χείλος της 
ανοιχτής πόρτας ενός εν κινήσει τρένου. 

Έτσι, μοιραία και ανεπιστρεπτί, παντρεύ-
εται άρρηκτα η ενοχή με την αθωότητα, το 
φως με το σκοτάδι, το «φυσιολογικό» με το 
«άρρωστο», η ομορφιά με την ασχήμια, το 
συνηθισμένο με το ασυνήθιστο, η ελπίδα 
με την απογοήτευση, η ζωή με το θάνατο. 
Χωρίς το ένα δεν μπορεί να υπάρξει το άλλο. 
Και ποτέ δεν ξέρεις πότε οι ρόλοι θα αντι-
στραφούν και η αμφιβολία θα ανατρέψει 
όλες τις σίγουρες σταθερές του εαυτού και 
του κόσμου («Φύγε μακριά ή θα σε σκοτώσω 
με τα ίδια μου τα χέρια», λέει η αδίστακτα 
θαρραλέα ανιψιά στον θαρραλέα αδίστα-
κτο θείο, λίγο πριν το τέλος). Και έτσι, χωρίς 
τυμπανοκρουσίες, ο «Χιτς» κοιτά κατά-
ματα, αλογόκριτα, τη διττή, γκρίζα, ρευστή 
ανθρώπινη φύση. Και μαζί του και εμείς, για 
μια ακόμη φορά. (Είναι πραγματικά συναρ-
παστικά τα άμεσα ή έμμεσα, χιτσκοκικά, 

συμβολικά παιχνίδια με το 2 και απολαυ-
στική η αναζήτηση και ο εντοπισμός τους σε 
κάθε ταινία: από τους δύο καταπιεσμένους 
συνταξιδιώτες στο τρένο, που ανταλλάσσουν 
φόνους και δύο, θεωρητικά, τέλεια άλλοθι, 
στον «Άγνωστου του Εξπρές», μέχρι το 
σκούρο αίμα που στριφογυρίζει με επίκεντρο 
το ακίνητο, σταθερό σιφόνι της μπανιέρας 
και αντανακλάται στο βλέμμα της κάμερας 
που στριφογυρίζει με επίκεντρο το σκούρο, 
νεκρό μάτι της Μάριον στο «Ψυχώ», αξίζει να 
τα ιχνηλατήσεις όλα, σε όλες τις εκφάνσεις 
τους).

Υπάρχουν, όμως, και άλλα αδιαμφισβήτητα 
χιτσκοκικά χαρακτηριστικά σε αυτό «Το 
Χέρι που Σκοτώνει» (ο παλαιότερος, κλασι-
κός ελληνικός τίτλος της ταινίας): αντικεί-
μενα που… ξέρουν πολλά (το δαχτυλίδι της 
νεκρής χήρας που κάνει δώρο ο θείος στην 
ανιψιά, όπως η βέρα της κυρίας Θόρνγουελ 
στον «Σιωπηλό Μάρτυρα»), το παραπλανη-
τικό MacGuffin (τελικά, τα χαρτονομίσματα 
της αρχής, όπως και στο «Ψυχώ», ελάχιστη 
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Είτε είσαι «κουλτούρα να φύγουμε», 
είτε δηλώνεις «blockbuster ή θάνατος», 
δύσκολα θα μείνεις αδιάφορος αντιμέτω-
πος με αυτό το λιγότερο διάσημο, αλλά 
αναμφίβολα χιτσκοκικό κινηματογρα-
φικό δημιούργημα – γερό θεμέλιο της 7ης 
Τέχνης.

official trailer

imdb

facebook page

link me

σημασία έχουν στα δρώμενα), σύσσωμοι 
οι απίθανοι δεύτεροι χαρακτήρες (με πιο 
ακαταμάχητους εδώ, τη γλωσσού, φωτεινή 
παντογνώστρια, βιβλιοφάγο μικρή αδελφή 
και τον νηφάλιο μπαμπά που διασκεδάζει 
σχεδιάζοντας τη δολοφονία του κολλητού 
του!) και τις καλοκουρδισμένες, χιουμοριστι-
κές και μη, ατάκες ανθολογίας («Δε συζητάμε 
πώς να σκοτώνουμε ανθρώπους. Ο Χέρμπ 
μου λέει πώς σχεδιάζει να σκοτώσει εμένα 
και εγώ του λέω πώς σχεδιάζω να σκοτώσω 
εκείνον», απολογείται ο μπαμπάς…). Γιατί 
μια ταινία του Μετρ του σασπένς, διττή όπως 
και οι ήρωες της, δεν μπορεί παρά να αποτε-
λεί και καθαρόαιμη διασκέδαση - έξοδο κιν-
δύνου από την πραγματικότητα. Της οποίας, 
ωστόσο, αποτελεί είδωλο…

http://www.youtube.com/watch?v=M-VpvYZ8sWc
http://www.imdb.com/title/tt0036342/
https://www.facebook.com/pages/Shadow-of-a-Doubt/108450882510328
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BRAVE (2012)

Είδος 
Animation 

Σκηνοθεσία 
Μαρκ Άντριους,  
Μπρέντα Τσάπμαν,  
Στιβ Περσέλ

Διάρκεια 
100’

Διανομή  
FEELGOOD

του Ηλία Φραγκούλη

Η μικρή πριγκίπισσα Μέριντα αντιστέκεται στις 
παραδόσεις των σκοτσέζικων οικογενειών που 
παντρολογούν τα τέκνα τους και στρέφεται στα μάγια 
για ν’ αλλαξοπιστήσει τη μητέρα της, η οποία αποκτά, 
εντελώς ξαφνικά, γούνα αρκούδας! Όχι φορεμένη...

Με την εμφάνιση της Pixar και του «Toy Story» (1995), ήμουν 
ο πρώτος άνθρωπος που δήλωσε τις επιφυλάξεις του ως προς 
το μέλλον του animation και το τέλος του κινούμενου σχε-
δίου. Ήμουν άδικος. Το studio και οι άνθρωποι που δούλεψαν 
για την Pixar όλα αυτά τα χρόνια ουδέποτε παρουσίασαν 
κορεσμό, ίχνη επανάληψης, στείρα έμπνευση και μέτριο 
αποτέλεσμα δημιουργίας. Αν κάποιο από αυτά τα παρα-
πάνω αγγίζει λίγο τις δύο ταινίες των «Αυτοκινήτων», φταίνε 
μονάχα οι λιγότερο ενδιαφέροντες (από ποτέ!) χαρακτήρες 
των συγκεκριμένων φιλμ. Αυτό, όμως, ίσχυε μέχρι φέτος...

Υπάρχει μια μεγάλη και ειλικρινέστατη... βρισιά που μπορείς 
να χρησιμοποιήσεις για την περίπτωση της «Brave»: είναι λες 
και η Pixar έπαθε... Disney! Με την κακή έννοια. Από το 
studio αυτό είχαμε καλομάθει να ξεπερνά τον εαυτό του με 
την κάθε επόμενη, πρωτότυπη ταινία του, μονάχα. Όχι να 

η γνωμη του mr. klein

Ήθελα να την τραβήξω 
από το μαλλί και να της 
κάνω τα οπίσθια ακόμη 
πιο κόκκινα με το ίδιο της 
το τόξο. Αλλά δεν είναι 
παιδαγωγική αντιμετώ-
πιση αυτή. Γι’ αυτό και... 
κοιμήθηκα.

20 σεπτεμβριου 2012
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

You know. For kids. Αντι-ρομαντική και 
επαναστατημένη πριγκίπισσα που δεν 
ακούει τη μαμά της, για κάθε κορίτσι που 
μπορεί να ταυτιστεί μαζί της. Και μόνο. Οι 
illustrators θα ξεχυθούν, όπως συνήθως, 
όμως, η ελληνική γλώσσα θα τους ξενε-
ρώσει – αν και λιγότερο από την αίσθηση 
του ανικανοποίητου για ταινία της Pixar.

official page

official trailer

imdb

facebook page

link me

μας σερβίρει ένα στερεότυπο παραμυθιού, 
όπου η συνταγή της κακιάς μάγισσας συνα-
ντά τη «Μουλάν»... της Σκοτίας!

Η ευκολία της ιστορίας, το μηδαμινό ενδια-
φέρον στη σκιαγράφηση των χαρακτήρων, 
η απουσία υποπλοκών και δευτερευόντων 
ρόλων, οι οποίοι συνήθως κλέβουν την παρά-
σταση (τι να σου κάνουν τα ζαβολιάρικα και 
πειναλέα τρίδυμα που μεταμορφώνονται κι 
αυτά σε αρκουδάκια;), είναι στοιχεία που 
δίνουν το στίγμα ενός φιλμ το οποίο δεν έχει 
υπολογίσει αυτό που για την Pixar αποτε-
λούσε το «χρυσό αυγό» της επιτυχίας και του 
αλάνθαστου κανόνα: η «Brave» δεν είναι 
μια ταινία για όλες τις ηλικίες (εκτός κι αν 
είσαι σχετικός με τις γραφικές τέχνες ή το 
animation και σου πέσει το σαγόνι χαζεύο-
ντας τις κόκκινες μπούκλες της Μέριντα...). 
Γι’ αυτό και το ελληνικό γραφείο διανομής 
επέλεξε σοφά και έφερε μόνο μεταγλωτ-
τισμένες κόπιες. Όσο κι αν γκρινιάζω για 
τέτοιου είδους αποφάσεις, εδώ δεν τίθεται 
αμφισβήτηση...

Ναι, ο σχεδιασμός είναι, όπως πάντα, εξαι-
ρετικός. Οι (κυρίως σκοτεινές) χρωματι-
κές παλέτες και η απεικόνιση της φύσης 
αποσπούν το θαυμασμό, όμως, τίποτε πιο 

ουσιαστικό δε μένει για να σχολιάσεις ή να 
θυμάσαι από αυτό το έργο. Μια πριγκίπισσα 
που δε θέλει να παντρευτεί, ούτε καν να 
ερωτευθεί (όχι απαραίτητα επειδή κάποιος 
«πρίγκιπας» δεν είναι διαθέσιμος εδώ), αλλά 
να ζήσει σαν ελεύθερο πουλί; Τρίχες. Ντισνε-
ϊκές τρίχες!

http://disney.go.com/brave/?cmp=wdsmp_brv_url_dcombrave
http://www.youtube.com/watch?v=TEHWDA_6e3M&list=PLB45404C640C25503&index=15&feature=plpp_video
http://www.imdb.com/title/tt1217209/
https://www.facebook.com/PixarBrave
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KILLER JOE (2012)

Είδος 
Κωμωδία Θρίλερ 

Σκηνοθεσία 
Γουίλιαμ Φρίντκιν

Καστ 
Μάθιου ΜακΚόναχεϊ,  
Εμίλ Χερς, 
Τζίνα Γκέρσον,  
Τόμας Χέιντεν Τσερτς, 
Τζούνο Τεμπλ

Διάρκεια 
102’

Διανομή  
AUDIO VISUAL

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Μικροντίλερ, με τη συνενοχή πατέρα, αδελφής και 
μητριάς, σχεδιάζει τη δολοφονία της μητέρας του, 
προκειμένου να μοιραστούν την ασφάλεια ζωής της. 
Προσλαμβάνουν έναν αστυνομικό - πληρωμένο δολο-
φόνο, αλλά το σχέδιο θα πάει κατά διαόλου.

Στα 77 του χρόνια, ο Γουίλιαμ Φρίντκιν έχει ακόμη το κουρά-
γιο να κάνει ταινίες που έχουν δύναμη και διχάζουν. Φαντά-
ζομαι στις προβολές του «Κiller Joe», τους μισούς θεατές να 
είναι ενθουσιασμένοι και τους άλλους μισούς να είναι έτοιμοι 
να φύγουν. Μερικοί μπορεί να το κάνουν κιόλας. Το περιβάλ-
λον του «Killer Joe» είναι το απαύγασμα του trailer trash και 
η οικογένεια Σμιθ που πρωταγωνιστεί, είναι από τις πιο ηλί-
θιες οικογένειες που έχουν εμφανιστεί ποτέ στο σινεμά. Είναι 
βίαιοι, βρώμικοι και κακοί, σιχαίνονται ο ένας τον άλλον, 
είναι έτοιμοι να προδώσουν για λίγα δολάρια.

Ο χαρακτήρας, που μπαίνει ανάμεσά τους και λειτουργεί 
καταλυτικά, είναι ο Τζο, ο Killer Joe του τίτλου. Όταν ο γιος 
της οικογένειας, ο Κρις - που χρωστάει σε τοπικό μαφιόζο 
λεφτά και τον κάνουν μαύρο στο ξύλο σε κάθε ευκαιρία - 
προτείνει να βγάλουν από τη μέση τη μάνα του, οι υπόλοιποι 
το δέχονται χωρίς δεύτερη σκέψη. Ο πανύβλακας πατέρας 
του που δεν έχει γνώμη για τίποτα, η αδελφή του που είναι 
λίγο ονειροπαρμένη, αλλά και η μητριά του, που θεωρεί τη 
μάσκαρα πιο αναγκαίο αξεσουάρ από το βρακί.

Στο trailer που ζει αυτή η ωραία οικογένεια, η ζωή είναι θλι-
βερή κάθε στιγμή. Ένα σκυλί γαβγίζει ασταμάτητα, κάποιος 
πετάει το όποιο φαΐ στο τραπέζι, όλοι φωνάζουν σε όλους και 
η τηλεόραση, το πιο ακριβό πράγμα στο σπίτι (αν μπορεί να 
το πει κανείς έτσι) παίζει αποκλειστικά video με αγώνες... 
monster trucks. Ο Τζο αναλαμβάνει να βγάλει από τη μέση 
τη μάνα, αλλά όταν καταλάβει ότι σκοπεύουν να τον πληρώ-
σουν αφού πάρουν τα λεφτά της ασφάλειας, θα ζητήσει για 

η γνωμη του mr. klein

Το κακό το white trash, 
ρε φίλε. Άσε που ήταν σα 
να τους είχανε χώσει σε 
υπόγα κουλτουροθεάτρου, 
σαν τότε που τα έπαιζε κι 
ο Τζώρτζογλου αυτά...

20 σεπτεμβριου 2012
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αντέχεις να δεις τα μούτρα της πιο ηλί-
θιας οικογένειας βαμμένα στο αίμα, ενώ 
σφάζονται μεταξύ τους; Μπορεί να γουρ-
λώσεις τα μάτια και να γελάσεις την ίδια 
στιγμή. Μπορεί, όμως, και να μη θελήσεις 
να ξαναδείς στα μάτια σου κοτόπουλο 
πανέ!

official page

official trailer

imdb

facebook page

link me

ενέχυρο τη νεαρή και παρθένα κόρη. Η Ντότι 
δε θα φέρει ιδιαίτερες αντιρρήσεις και, μάλι-
στα, θα αισθανθεί ιδιαίτερη έλξη για τον Τζο.

Όταν όλα πάνε στραβά εξαιτίας της ηλιθιό-
τητας των Σμιθ και της ανόητης ραδιουργίας 
στην οποία θα εμπλακούν, ο Τζο θα βάλει την 
τάξη όπως εκείνος νομίζει, ως το νέο μέλος 
της οικογένειας. Θα ακολουθήσουν πολλές 
σπασμένες μύτες, αιματοβαμμένα πρόσωπα 
και κάποιοι ακόμη θάνατοι, ενώ ένα μπου-
τάκι κοτόπουλο πανέ θα χρησιμοποιηθεί για 
τον σεξουαλικό εξευτελισμό της μητριάς. Ο 
«Killer Joe» δε σταματάει πουθενά κι ενώ 
από τη μία μένεις κατάπληκτος με την τόλμη 
του φιλμ στην απεικόνιση της βίας και το 
θάρρος της να συνδυάσει τα σπασμένα μού-
τρα με χαρακτήρες που προκαλούν αβίαστα 
το γέλιο, από την άλλη πλευρά αισθάνεσαι 
ότι υπάρχει μια έλλειψη μέτρου, που θα 
έκανε την ταινία πιο τρομακτική και πιο 
αστεία.

Το σημαντικότερο ελάττωμα του «Killer Joe» 
είναι η εμφανέστατη θεατρική του προέ-
λευση, από το έργο του Τρέισι Λετς (έγραψε 
και το σενάριο). Ολόκληρο το δεύτερο μέρος 
μοιάζει με κινηματογραφημένη παράσταση. 
Δυνατή παράσταση, ωστόσο, με θαύμα 

ερμηνείες. Όλοι είναι απόλυτα ταιριαστοί 
στους ρόλους τους. Δύο, όμως, ξεχωρίζουν. 
Ο Μάθιου ΜακΚόναχεϊ, στον δεύτερο πολύ 
καλό του ρόλο αυτή τη χρονιά, μετά τον 
«Magic Mike», είναι ψυχρός, γοητευτικός και 
τρομακτικός, ενώ η Τζίνα Γκέρσον - κρίμα 
που δεν εμφανίζεται συχνότερα - είναι η 
ενσάρκωση της «δεύτερης» και βλαχοπόνη-
ρης bitch. 

http://killerjoethemovie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=E0MfWiEqgyE&feature=player_embedded
http://www.imdb.com/title/tt1726669/
https://www.facebook.com/KillerJoeTheMovie
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RESIDENT EVIL:  
Η ΤΙΜΩΡΙΑ (2012)
(RESIDENT EVIL: RETRIBUTION)

Είδος 
Επιστημονικής Φαντασίας

Σκηνοθεσία 
Πολ Γ.Σ. Άντερσον

Καστ 
Μίλα Γιόβοβιτς, 
Μπινγκμπίνγκ Λι,  
Μπόρις Κοντζόε,  
Μισέλ Ροντρίγκεζ

Διάρκεια 
95’

Διανομή  
FEELGOOD

Η Άλις, τελευταία ελπίδα της ανθρωπότητας ενάντια 
στον ολοκληρωτικό αφανισμό, ξυπνά αιχμάλωτη στις 
πιο μυστικές εγκαταστάσεις της εταιρείας Ομπρέλα, 
η οποία εξαπέλυσε τον… ζομπιοφόρο ιό Τ στον πλα-
νήτη. 

Πού και πού σκάνε μύτη κάποια, σχετικά φτηνά, αλλά 
καλυμμένα με χολιγουντιανό λούστρο, b - movies στον 
πυρήνα τους, φιλμ που κάνουν - σε σύγκριση με το κόστος 
τους - μικρά θαύματα στο box-office, προσηλυτίζουν ουκ 
ολίγους φανατικούς οπαδούς, αποκτούν κάποιου είδους 
cult status και γεννοβολούν sequels με την ίδια ευκολία που 
η Ομπρέλα παράγει αναλώσιμους κλώνους της Άλις. «Η 
Μεγάλη των Μπάτσων Σχολή», με τις 6 συνέχειες (από τις 
οποίες βλέπονται οι μισές) ήταν ένα από αυτά τα ανεξήγητα 
επιτυχημένα - ένοχη απόλαυση ή κακή ταινία που αγαπάμε 
για τους περισσότερους - φιλμ στα 80’s. Το «Resident Evil» 
αποτελεί το αντίστοιχο φαινόμενο των 00’s. Μόνο που, 
επειδή ξεκίνησε ως video game, μετρά στις τάξεις των θεατών 
του πολύ πιο πωρωμένους, σκληροπυρηνικούς στρατιώτες. 
Δεν απευθύνεται σε αυτούς, τους αμετανόητους, τούτη η 
κριτική.

Οφείλω, όμως, να προετοιμάσω όλους τους υπόλοιπους: είτε 
τους αδαείς που απλά θα δουν φως και θα μπουν, είτε τους 
ενήμερους που θα αναζητήσουν συνειδητά έναν άνευ μεγά-
λων προσδοκιών χαβαλέ. Καταρχήν, ναι, η Γιόβοβιτς είναι 
(ακόμα) μια αιλουροειδής θεά, εδώ περισσότερο από ποτέ 
χάρη στη στιλπνή, κατάμαυρη, ολόσωμη φόρμα / δεύτερο 
δέρμα της, με τις βινίλ και μεταλλικές, kinky λεπτομέρειες. 
Αφενός, όμως, πείθει πλέον πολύ περισσότερο για τις ικανό-
τητές της ως ακροβάτη παρά ως ηθοποιού, παρόλο που εδώ 
αποκτά - α λα Ρίπλεϊ - θετή κόρη! Και αφετέρου, αυτή τη 
φορά είναι περιστοιχισμένη από πολύ λιγότερο ενδιαφέρο-

η γνωμη του mr. klein

Η Μίλα με κολλητά σε 
3D. Καταλαβαίνεις. Δεν 
θα πάρει ποτέ Όσκαρ, 
αλλά στην κωλοτούμπα 
θα της την έδινες τη 
μνεία. Επίσης, ξέρεις, 
ζόμπι κι έτσι. Για πέμπτη 
φορά. Ξέρεις.

20 σεπτεμβριου 2012

της Ιωάννας Παπαγεωργίου
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ντες δευτεραγωνιστές (ιδιαίτερα σε σχέση 
με την Κλερ της Άλι Λάρτερ και τον Κρις του 
Γουέντγουορθ Μίλερ, στο αμέσως προηγού-
μενο «Τριασδιάστατη Απόδραση»): η πρωτο-
εμφανιζόμενη στο συγκεκριμένο τελεολογικό 
έπος, Έιντα της Λι είναι εξωφρενικά ξύλινη, 
ενώ οι επανεμφανιζόμενοι Ρέιν («Resident 
Evil») της Ροντρίγκεζ, Τζιλ («Resident Evil: 
Αποκάλυψη» και «Τρισδιάστατη Απόδραση») 
της Σιένα Γκίλορι, Κάρλος («Resident Evil: 
Αποκάλυψη» και «Η Εξόντωση») και Λούθερ 
(«Resident Evil: Τρισδιάστατη Απόδραση») 
είναι τόσο περαστικοί και δωρεάν, που θα 
μπορούσαν να γεμίζουν έναν οποιοδήποτε 
άλλο, ανώνυμο, αναλώσιμο ρόλο.

Στην καρέκλα του σκηνοθέτη κάθεται ξανά 
(όπως και στην «Τρισδιάστατη Απόδραση») 
ο δημιουργός του πρωτότυπου φιλμ (σύζυγος 

της Μίλα) και συνήθης ύποπτος ως εικονο-
κλάστης του high-tech τρόμου, Άντερσον 
(«Το Σκάφος του Τρόμου», «Άλιεν Εναντίων 
Κυνηγού»), χωρίς, όμως, να προσφέρει 
τίποτα καινούργιο ούτε καν όσον αφορά το 
θέαμα. Γιατί ενώ τα προηγούμενα δύο φιλμ 
έβγαιναν έξω στη ρημαγμένη Φύση και στα 
στοιχειωμένα απομεινάρια θρυλικών Μητρο-
πόλεων ενός μετα-αποκαλυπτικού μέλλο-
ντος, ανασκαλεύοντας γαργαλιστικά στο 
μυαλό εικόνες και μνήμες από τα «Mad Max» 
και τη «Νύχτα των Ζωντανών Νεκρών», αυτό 
το πέμπτο φιλμ της σειράς μένει εγκλωβι-
σμένο στο άθικτο, αυτοματοποιημένο και 
σε μεγάλο βαθμό εικονικό περιβάλλον των 
μυστικών, υπόγειων εγκαταστάσεων της 
Ομπρέλα. Εκεί όπου σε σειρά από μεταμο-
ντέρνες αρένες εκτελούνται πειράματα με 
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν δεν ανήκεις στους ορκισμένους οπα-
δούς αυτής της κάθε άλλο παρά αστείρευ-
της σειράς ταινιών ή της ομολογουμένως 
αγέραστης Μίλα, δε θα ευχαριστηθείς 
τίποτα πλην του 3D, οι προβολές του 
οποίου, όμως, είναι ακριβότερες. Σου 
περισσεύουν χρήματα; 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

τον ιό Τ. Εκεί από όπου καλείται να αποδρά-
σει η Άλις, επιζώντας… αεροπλανικών μονο-
μαχιών. Έτσι, όμως, το φιλμ ξεμπροστιάζει 
περισσότερο από ποτέ τις video game κατα-
βολές του με την (τουλάχιστον) εφτάψυχη 
ηρωίδα του να μην κάνει ουσιαστικά τίποτα 
άλλο από το να ξεπερνά πίστες αυξανόμε-
νης δυσκολίας. Ωστόσο, το τελικό αποτέλε-
σμα εξιλεώνεται κάπως, χάρη στην αισθητά 
καλύτερη δουλειά που έχει γίνει στο 3D. 
Κλωτσιές, μπουνιές, όπλα, σφαίρες, αλυσί-
δες, αίματα και ζόμπι, μεταλλαγμένα, ορθά-
νοιχτα στόματα σου έρχονται κατακέφαλα! 
Ή που θα πεταχτείς από την καρέκλα σου, 
συνεπαρμένος από τον χαβαλέ του ασταμά-
τητου, τρισδιάστατου… κλωτσομπουνιδιού, ή 
που θα τρέξεις για την έξοδο, θρηνώντας τα 
επιπλέον ευρώ που έδωσες για το 3D…   

http://www.residentevil-movie.com/site/
http://www.youtube.com/watch?v=hoyMT-7wEqs
http://www.imdb.com/title/tt1855325/
https://www.facebook.com/ResidentEvilMovie
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ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ 
ΜΕ ΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (2009)
(APPELSINPIKEN)

Είδος 
Ρομαντικό Δράμα

Σκηνοθεσία 
Έβα Νταρ

Καστ 
Μίκελ Μπρατ Σίλσετ, 
Χάραλντ Ρόζενστρομ, 
 Άννι Νταρ Νίγκορ

Διάρκεια 
87’

Διανομή  
PCV

Δεκαεξάρης παίρνει μαζί με δώρο γενεθλίων απ’ τη 
μητέρα του γράμμα που του άφησε ο (αποβιώσας 
νεαρός προ δέκα ετών) μπαμπάς του και αφηγείται 
ιστορία του ερωτική σημαδιακή. Ενώ ο τζούνιορ έχει 
εκκρεμές φλερτ με κορίτσι σε βουνό, όπου βρίσκεται 
για σκι και παρατήρηση αστρική, για τη ζωή τι θα 
διδαχτεί;

«Η (ευτυχής) στιγμή είν’ η αιωνιότητα που ψάχνεις άρα 
‘άδραξε τη μέρα’». Αγορίνα, «νιώσε» κι αφουγκράσου τον 
πατέρα, και μέσω αυτού τη νιανιά κοσμοθεωρία ενός ακόμη 
κινηματογραφημένου βιβλί(αρι)ου του Νορβηγού συγγραφέα 
του «Ο Κόσμος της Σοφίας», Γιόσταϊν Γκόορντερ – εμάς επι-
τρέψτε μας να διαχωρίσουμε, κατόπιν θέασης, το πεπρωμένο 
μας από τη... φυλλομέτρησή του σ’ ένα σκανδιναβικά ενηλικι-
ωτικά ρομαντικό σε δύο ταμπλό, τότε και τώρα, νουθετητικό 
/ επουλωτικό / ανακλητικό / επιστολικό, μετρίως αγγιχτικό 
μάθημα - παρακαταθήκη σε καρδιά και μυαλό εφηβικό. 

Τα πλανητικά graphics των générique αρχής, ένα τσικ 
«Sliding Doors» στην ίντριγκα, αρκετό... πάθος για το «Big 
Fish: Απίθανες Ιστορίες» (εδώ πιο πλησίον στον Αρκτικό 
Κύκλο και, αξιοθέατα, στη Σεβίλλη), η θερμή χρωματική 
παλέτα και η σβελτάδα (σημαίνουσες τον οπτιμιστικό βιτα-
λισμό του διπλού boy meets girl) κάμερας, συν οι συναισθη-
ματικοί δακτυλισμοί των Μπάιτε - Σνάιντερ στο εν πολλοίς 

η γνωμη του mr. klein

Που πας, κουκλίτσα μου, 
με τα πορτοκάλια από το 
2009; Δεν τρώγεται το 
vintage!

20 σεπτεμβριου 2012

του Άγγελου Μαύρου
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ευαισθητούλες (και) όχι σε σχέση (και) 
της λογοτεχνίας, του λεγάμενου ή της 
πιο ελαφράς, μπορεί να το λατρέψετε. 
Ορκισμένοι του ευρωπαϊκού Βορρά και 
της Ανδαλουσίας, θα το αντέξετε για τους 
διακόσμους. Οι υπόλοιποι αποταμιεύστε 
για ταξίδι στο Όσλο, όχι γι’ αυτό. 

link me

programmed score, βλέπετε, «μεταφράζουν» 
την ατμόσφαιρα και το «Είσαι το Ταίρι Μου» 
μοτίβο - κεντρομόλο συχνά. Μόνο οι ερα-
στές, όμως, του γνωστού μπεστσελερίστα θα 
σκιρτήσουν στο «Ααα!» κισμέτ σε τροχιά - 
παραβολή ουράνιων σωμάτων, τουλάχιστον 
δύο μουσικά μοντάζ «πηδάνε» την αφήγηση, 
το πατιρντί χτες εκμυστηρεύματος ξενοκοι-
τάει από τη Βαλτική αδέξια το «Αγάπα Με Αν 
Τολμάς» ενώ το κάστινγκ του έφηβου Σίλσετ 
ό,τι εισφέρει σε αφτιασίδωτη φυσικότητα 
στερεί ταυτόχρονα σε γκελ. 

Και αυτό δεν είναι το μόνο επιβαρυντικά 
ιδιοσυγκρασιακό στη διανομή: η υποκρι-
τικά καλύτερη εδώ, μαζί με τη φακιδομύτη 
teenager Μπεκ, μάνα Κάριγιορ έχει επι-
λεγεί με το πρόσθετο προσόν της σωσία 
της πριγκίπισσας Βικτώριας της Σουδίας 
(βλέπε ξένες όμορες αγορές), ενώ για το ότι 
η ανοίκεια γουρλομάτα Νίγκορ υποδύεται 
το μυστήριο - αντικείμενο του πόθου παίζει 
σίγουρα το ρόλο του το ότι είναι η... κόρη 
της σκηνοθέτιδος! «Το Κορίτσι με τα Πορ-

τοκάλια» δεν αξίζει τα δικά σου παρακάλια. 
Ακόμα μια πονετικιά, «το σόι μου μέσα» 
χαριτωμενιά πάνω στο πώς να ξορκίσεις 
τα στοιχειά σου, πώς να καταφάσκεις στη 
ζωή και πώς να μη φτύσεις την πρώτη γκό-
μενά σου, τρία σ’ ένα; Δεν το λες και Βόρειο 
Σέλας... 

official trailer

imdb

http://www.youtube.com/watch?v=FzxU_O9QdYc
http://www.imdb.com/title/tt1296150/
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ΝΙΚΩΝΤΑΣ 
ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ (2011)
(IN DARKNESS)

Είδος 
Πολεμικό Δράμα Περιόδου

Σκηνοθεσία 
Ανιέσκα Χόλαντ

Καστ 
Ρόμπερτ Βίτσκιεβιτς,  
Μπένο Φύρμαν,  
Ανιέσκα Γκροτσόφσκα, 
Χέρμπερτ Κνάουπ 

Διάρκεια 
145’

Διανομή  
SEVEN FILMS

1943, Λβιβ, Πολωνία: με βρώμικο μητρώο υπάλληλος 
αποχετεύσεων και κλεφτρόνι πέφτει επάνω σε Εβραί-
ους που την «κάνουν» από γκέτο μέσω υπονόμων και 
γλιτώνει αρκετούς σπιτώνοντάς τους εκεί μέσα - με το 
αζημίωτο, για να ζήσει γυναικούλα και κορούλα. Θα 
γράψει ιστορία ό,τι υπό τους Ναζί όλοι τους ζήσουν – 
αλλά πόσοι θα επιζήσουν;

«Νικώντας το Σκοτάδι» κόλλησε... στα σκατά (ή στα παλιά, 
αν το θες με κάποιο τακτ) η Πολωνή βετεράνος Ανιέσκα 
Χόλαντ. Αυτό την έσωσε στα Όσκαρ όπου η ταινία τρούπωσε 
στην πεντάδα των υποψηφίων για το ξενόγλωσσο, σχεδόν 
πουθενά αλλού ωστόσο, το fiction μνημόσυνο που έκανε στο 
απομνημόνευμα μίας εκ των «Survivor» του (πραγματικού, 
απιστεύτως) συμβάντος, με οδηγό ένα βιβλίο συνεντεύξεων 
του Ρόμπερτ Μάρσαλ. Αλλά για τι: ένα χάσιμο «Λίστας του 
Σίντλερ» του Σπίλμπεργκ και «Defiance» του Ζούικ στο 
«Underground» του Κουστουρίτσα. 

Ποντίκια, πείνα, ακαθαρσίες, μαύρη αγορά, γερμανοτσολιά-
δες, Ες Ες, στρατόπεδο συγκέντρωσης (ο εχθρός «έξω») και 
υστεροβουλία, νεποτισμός, έριδες, κτηνο-ορμέμφυτα, αδυνα-
μίες της ανθρώπινης συνθήκης εν κινδύνω (ο εχθρός «μέσα») 
είναι ενοχλητικά σωρευτικώ τω τρόπω «συγκλονιστικό» 
καταστασιακό υλικό εδώ – και δεν είναι το μόνο. Διαλεκτικά 
μοντάζ (αντικριστά η καθολική θεία κοινωνία της θυγατέ-

η γνωμη του mr. klein

Σκατοκατάσταση. Με 
Γερμανούς. Επίκαιρο 
έργο. 

20 σεπτεμβριου 2012

του Άγγελου Μαύρου
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ρας του «ήρωα» και η θεία ευχαριστία στην 
«κατακόμβη» των «αλλόθρησκων», όπως 
και ο πνιγμός ενός τους κι ενός διώκτη τους 
στη σκηνή του υπερχειλισμένου Ποδονίφτη) 
και κρεσέντα μελό θεάτρου του παραλόγου 
(κραυγαλέα παραδείγματα, η γέννα και η 
παραλίγο εκτέλεση απ’ τους Φριτς για το 
κασκέτο) σκάβουν στοές έντασης συνέχεια. 

Είναι μια απεγνωσμένη απόπειρα εγκλει-
σμού του θεατή στον αγωγό... λυμάτων της 
ταινίας γιατί το ημιρεαλιστικό ύφος (μόνιμο 
handicap της εν πολλοίς φιλμογραφίας επο-
χής τής δημιουργού από τη Βαρσοβία) σκάβει 
το λάκκο του από κοινού με τη διόλου διαφω-
τιστικά στοιχειοθετημένη μεταστροφή (από 
κεκτημένη οικειότητα, τύψεις, ανθρωπισμό 
ή και τα τρία;) της κομβικής ανδροσιλουέτας. 
Και αυτά γίνονται εν προκειμένω Η Τελική 
Λύση, τα αντίποινα για την απαντοχή της 
διανομής (που η υποκριτική της χάνεται στο 
sub γαιώδη λαβύρινθο ή στην επιφάνεια 
Κατοχής) και τη θαρραλέα αιχμαλώτιση 
ρετρό ατμόσφαιρας φρίκης απ’ το αντάρτικο 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν συγκινείστε με το σινεμά του Ολο-
καυτώματος, τραβάτε (τα) για απόθεση 
στεφάνου. Οι του arthouse δώστε τη μάχη 
σας, αλλά αμφιβάλλω αν θα ανασυρθείτε 
ζωντανοί. Οι του feel good βγείτε στην 
Αντίσταση.

φωτογραφίας, σκηνικών και βεστιαρίου στον 
κόσμο πάνω αλλά κυρίως κάτω, στις σπη-
λιές του ζόφου, εδώ. «Νικώντας το Σκοτάδι»; 
Μόνο αν στην πορεία έχεις τυφλωθεί από το 
κλάμα, φιλμοφίλ ουμανιστή...

link me

official site

official trailer

imdb

facebook page

http://www.sonyclassics.com/indarkness/
http://www.youtube.com/watch?v=nb2TyPfxaQU&feature=plcp
http://www.imdb.com/title/tt1417075/
https://www.facebook.com/indarknessmovie
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Η ΣΚΥΛΑ (1945)
(SCARLET STREET) 

Είδος 
Δράμα Νουάρ

Σκηνοθεσία 
Φριτς Λανγκ

Καστ 
Έντουαρντ Τζ. Ρόμπινσον, 
Τζόαν Μπένετ,  
Νταν Ντιούρια 

Διάρκεια 
103’

Διανομή  
NEW STAR

Ησυχος, έντιμος μεσήλικος ταμίας τράπεζας γνωρί-
ζει νεαρή γυναίκα που του συστήνεται ως ηθοποιός. 
Δυστυχισμένος σε άχαρο γάμο και με τις καλλιτεχνι-
κές του ανησυχίες να περιφρονούνται, συστήνεται 
κι αυτός ως ζωγράφος. Εκείνη, νομίζοντας ότι είναι 
πλούσιος, τον πείθει να τη σπιτώσει και με την προ-
τροπή του εραστή της του παίρνουν διαρκώς χρή-
ματα. Οι πίνακές του κάποια στιγμή αναγνωρίζονται 
ως σημαντικοί, αλλά εκείνη εμφανίζεται ως η ζωγρά-
φος τους. Κι από εκεί και πέρα αρχίζουν οι δραματι-
κές εξελίξεις.

Αν και δε λέγονται τα πάντα με το όνομά τους, όπως οι ιδιό-
τητες της πόρνης και του προαγωγού, το 1945 που βγήκε στις 
αίθουσες η «Σκύλα», θα πρέπει να ήταν ιδιαίτερα σοκαρι-
στική για το κοινό. Γι’ αυτό, εξάλλου, και ήταν απαγορευμένη 
σε αρκετές πολιτείες στην Αμερική. Σήμερα, δεν προκαλεί 
εντύπωση για τους ίδιους λόγους. Αυτά τα ηθικά όρια έχουν 
ξεπεραστεί εδώ και χρόνια. Η «Σκύλα», όμως, εντυπωσιά-
ζει με την ωμότητα με την οποία φέρονται οι περισσότεροι 
χαρακτήρες, εκτός από τον ταμία Κρις Κρος που ερμηνεύει 
ο Εντουαρντ Τζ. Ρόμπινσον, διαφορετικά από τους ρόλους 
σκληρού γκάνγκστερ στους οποίους τον είχε συνηθίσει το 
κοινό.

η γνωμη του mr. klein

Στο Seven X έτρωγαν 
ψωμί για χρόνια με 
δαύτο... Αχ, τα χρόνια της 
νιότης! 

20 σεπτεμβριου 2012

του Παναγιώτη Παναγόπουλου
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Η γυναίκα του, λέει διαρκώς πόσο άνδρας 
ήταν ο πρώην της σύζυγος, που πνίγηκε (;) 
ενώ προσπαθούσε να σώσει μια γυναίκα 
και τον κοροϊδεύει για το πάθος του για τη 
ζωγραφική. Η Κίτι τού παίρνει συνεχώς 
χρήματα, αλλά και την «υπογραφή» στους 
πίνακές του, το μοναδικό πράγμα που του 
δίνει χαρά, ενώ ο Τζόνι, ο εραστής της, δεν 
προσπαθεί καν να κρυφτεί. Όλοι τον κοροϊ-
δεύουν ξεδιάντροπα και εκείνος το ανέχεται 
γιατί στην Κίτι βρήκε μια ελπίδα - έστω και 
ψεύτικη - για την ευτυχία, μετά από μια ζωή 
χωρίς καμία χαρά.

Λανγκ, Ρόμπινσον, Μπένετ και Ντιούρια 
ξανασυνεργάστηκαν μετά από τη «Γυναίκα 
της Βιτρίνας» γι’ αυτό το remake της «Σκύ-
λας» που γύρισε το 1931 ο Ζαν Ρενουάρ, ο 
οποίος λέγεται ότι απέρριψε την εκδοχή του 
Λανγκ. Με περισσότερο νουάρ ατμόσφαιρα 
και με μια ηρωίδα εξαιρετικά αντιπαθή, μια 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Κλασικό νουάρ, με σπουδαίες ερμηνείες 
και χαρακτήρες που προκαλούν συζήτηση 
και διλήμματα. Γιατί να μη σου αρέσει; 
Επειδή το έχεις δει να παίζει μερικές 
χιλιάδες φορές στην τηλεόραση (αθάνατο 
public domain...);

official trailer

imdb

facebook page

link me

femme fatale ξεδιάντροπα εκμεταλλεύτρια, η 
«Σκύλα» του Λανγκ παραμένει μια τολμηρή 
ταινία, που στρέφεται προς τον διδακτισμό 
στο τελευταίο και πιο αδύναμο μέρος της. 

http://www.youtube.com/watch?v=YsvIc9gURak&list=UUGxr03EaKDQbSX5ILxgrY4A&index=4&feature=plcp
http://www.imdb.com/title/tt1298649/
https://www.facebook.com/thewatchmovie?ref=ts
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Salviamo Cinecittà?

του Κλέαρχου Πήττα

Η απεργία και οι καταλήψεις στις εγκαταστάσεις των 
ιστορικών στούντιο της Cinecittà συνεχίζονται στη 
Ρώμη. Τι οδήγησε μέχρι εκεί, ποια είναι η κατάσταση 
στην ιταλική κινηματογραφική βιομηχανία σήμερα 
και τι έχει απομείνει από το αγαπημένο «σπιτικό» του 
Φεντερίκο Φελίνι; Το FREE CINEMA βρέθηκε εκεί, 
μίλησε με απεργούς και φωτογράφησε... λαθραία το 
εσωτερικό ενός μύθου που πρέπει να σωθεί.
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ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ: ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΜΕ ΑΓΑΠΗ

Αιώνια Πόλη, μετρό, γραμμή Α, μία στάση 
πριν από το τέλος διαδρομής. Ανεβαίνω τα 
σκαλιά της εξόδου και μπροστά μου στέκεται 
στιβαρή, όπως προτάσσει ο Ιταλικός Ρασιο-
ναλισμός, η μεγάλη πύλη των ιστορικότερων 
studios της Μεσογείου - και ίσως της Ευρώ-
πης. Πριν από δύο μήνες περίπου μια ακόμα 
πυρκαγιά που ξέσπασε μέσα στις εγκατα-
στάσεις επέφερε υλικές ζημιές, όμως, αλλού 
είναι εδώ και καιρό η είδηση: «Κατάληψη 
στην Cinecittà», γράφει στα ιταλικά ένα 
άσπρο πανό, που κρεμασμένο πάνω από την 
είσοδο προσπαθεί αλλά δεν καταφέρνει να 
ταράξει την ηρεμία. Το ίδιο και η μονότονα 
επαναλαμβανόμενη μουσική από κρουστά, 
που αντηχεί από τα μεγάλα ηχεία των απερ-
γών, δίπλα από την είσοδο. Περνώ την πύλη. 
Έχω φτάσει μετά τις τρεις το μεσημέρι και 
με ενημερώνουν ότι δεν μπορώ να ξεναγηθώ 
την ίδια ημέρα στην πλευρά όπου βρίσκονται 
τα στούντιο και οι πόλεις από πεπιεσμένο 
χαρτί και ξύλο, διότι το πρόγραμμα των ξενα-
γών είναι κλεισμένο. Καλύτερα. Η ξενάγηση 
ως διαδικασία δε με ενθουσιάζει. Έχω τη 
δυνατότητα να δω μόνο μια έκθεση κοστου-
μιών, στο πρώην κτίριο της διοίκησης. Ωραία 
η έκθεση (κοστούμια, props και πολλά άλλα), 
αλλά σε έναν τεχνικό κινηματογράφου, όπως 
εγώ, δεν αρκεί. Η production περιοχή; 

Βλέπω έναν πλαϊνό δρόμο, τρυπώνω απα-
ρατήρητος και (αυτή την ανακάλυψη θα 
τη θυμάμαι χρόνια), όταν μπαίνω στην 
production πλευρά, νιώθω το ίδιο ακριβώς 
συναίσθημα που ένιωσα όταν μου αγόρα-
σαν κουκλοθέατρο. Δραπετεύω από την 
πραγματικότητα. Μπροστά μου, αρχίζουν να 
απλώνονται τα μεγάλα στούντιο, με πρώτο 
και καλύτερο το στούντιο 5, το αγαπημένο 
του Φελίνι και το μεγαλύτερο στην Cinecittà 
(η οποία αριθμεί συνολικά 22 μεγάλα στού-
ντιο). Επικρατεί ερημιά και αποκομίζω μια 
αίσθηση απαξίωσης, αλλά δεν το σκέφτομαι 
περισσότερο: είμαι στην Cinecitta! Θυμάμαι 
τον πατέρα μου να μου λέει ότι εκεί χτίζονται 
ολόκληρες πόλεις. Αλήθεια μου έλεγε. Φτιά-
χνω κάδρα με τη φωτογραφική μου μηχανή 
και βρίσκομαι στην αρχαία Ρώμη, τη Νέα 
Υόρκη και τη Σικελία του Μεσαίωνα - και την 
ίδια στιγμή με το μάτι μου βλέπω τις σκαλω-
σιές, τα τελάρα, τα μαύρα πανιά και, πίσω 
από τον πέτρινο φράχτη, τις απέναντι πολυ-
κατοικίες. 

Περιπλανιέμαι για ώρες σε όλη την Cinecittà, 
έτσι ακριβώς όπως το ήθελα, σαν κλέφτης 
(αλλά χωρίς ποδήλατο...). Ώρες μετά, με 
εντοπίζουν και μου βάζουν τις φωνές. «Δεν 
επιτρέπεται να περιφέρεστε μόνος σε αυτή 
την περιοχή». Αλλά, υπάρχουν «δεν» στα 
παιδικά απωθημένα; Χωρίς να θυμάμαι πώς, 
τελικά φτάνουμε στην είσοδο να συζητάμε με 
την υπεύθυνη τα προβλήματα της Cinecittà 
και της Ελλάδας. Και στην Cinecittà υπάρ-
χουν τόσο σοβαρά προβλήματα, ώστε το 
μέλλον αυτού του ζωντανού μνημείου φαίνε-
ται αβέβαιο. 
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ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ:  
ΟΤΑΝ Η ΑΠΕΙΛΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ  
Η ΦΩΤΙΑ ΑΛΛΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Caro diario, 

Οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε απεργία πάνω 
από δύο μήνες κι εγώ, τη μια εβδομάδα και 
κάτι που βρίσκομαι εδώ, επανέρχομαι καθη-
μερινά για να «ρουφήξω» ακόμη περισσότε-
ρες εικόνες από τα στούντιο, παρακολουθώ-
ντας ταυτόχρονα από απόσταση αναπνοής το 
χρονικό της κατάληψης. Τα κάτω του μετρίου 
αγγλικά της πλειονότητας των υπαλλήλων 
και τα δικά μου σπαστά ιταλικά, όσον αφορά 
την προσπάθειά μου να μιλήσω υπεύθυνα με 
κάποιον εκπρόσωπο, τελικά αποδίδουν στο 
πρόσωπο της Πατρίτσια Κρεσέντζι, η οποία 
εργάζεται πολλά χρόνια στην Cinecittà, στο 
τμήμα του post-production.

Πότε ξεκίνησε ο αγώνας αυτός, ποιοι 
είναι οι λόγοι και σε ποιο βαθμό πιστεύ-
ετε ότι καθορίζεται το μέλλον της 
Cinecittà από αυτή την απεργία; 

Ξεκινήσαμε την απεργία μας από τις 4 Ιου-
λίου, κατά του σχεδίου «αναδιάρθρωσης» 
της διοίκησης της εταιρείας, το οποίο περι-
λαμβάνει τη διαίρεση, εκποίηση ή ενοικίαση 
των εγκαταστάσεων, των υπηρεσιών και 
των εργαζομένων της Cinecittà σε ιδιωτικές 
εταιρείες, καθώς επίσης και την κατασκευή 
κτιρίων εμπορικού χαρακτήρα.

Πιο συγκεκριμένα: οι εργαζόμενοι στον 
τομέα κατασκευής σκηνικών της Cinecittà 
(γύρω στα 50 άτομα), ο οποίος έχει τεράστια 
φήμη για τις κατασκευές του στην οπτικοα-
κουστική βιομηχανία παγκοσμίως και απα-
σχολεί τους καλύτερους τεχνίτες του είδους, 
πρόκειται να καταργηθεί και να ανασυστα-
θεί σε νέα βάση, μέσα από μια καινούργια 
εταιρεία, η οποία θα κατασκευάζει εμπορικά 
κέντρα τύπου Mall και θεματικά πάρκα!

Επίσης, οι υπηρεσίες που προσφέρει το 
τμήμα του post-production (το οποίο αποτε-
λείται από τα εμφανιστήρια φιλμ, τα ψηφι-
ακά εργαστήρια εικόνας, τα studio ήχου, 
μοντάζ, ειδικών εφέ κλπ.) πρόκειται να ενοι-
κιαστούν μαζί με τους 90 περίπου εργαζομέ-
νους, στην DeLuxe (διεθνή εταιρεία παροχής 
υπηρεσιών post-production) και, συγκεκρι-
μένα, για 3 χρόνια τα εμφανιστήρια και για 
5 χρόνια τα υπόλοιπα τμήματα. Η «καρδιά», 
δηλαδή, των υπηρεσιών της Cinecittà πρόκει-
ται να αφαιρεθεί από το κυρίως σώμα. 
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Στον αντίποδα αυτής της «μεταμόσχευσης», 
η διοίκηση σχεδιάζει την κατασκευή εντός 
της Cinecittà πολυτελούς ξενοδοχείου 200 
κλινών, χώρου στάθμευσης 6.000 αυτοκινή-
των, γυμναστήρια, εστιατόρια και ένα νέο 
3D πλατό - ενώ υπάρχουν ήδη 22 συνολικά 
πλατό που χρειάζονται άμεση αναβάθμιση 
και συντήρηση - και τέλος, κατασκευή νέων 
μικρών γραφείων και χώρων κατάκλισης για 
εταιρείες παραγωγής.

Η Cinecittà είναι μεγάλη. Αλλά δεν είναι ατέ-
λειωτη. Καταλαβαίνει κανείς ότι εάν γίνουν 
όλα αυτά, δε θα υπάρχει πια χώρος για γύρι-
σμα και για το στήσιμο ολόκληρων πόλεων, 
όπως συμβαίνει στα μεγάλα studios. Με όλα 
τα παραπάνω, τα οποία, κατ’ ουσίαν, δια-
λύουν και μεταμορφώνουν σε κάτι εντελώς 
διαφορετικό την Cinecittà, η διοίκηση διατεί-
νεται ότι έτσι θα προσελκύσει περισσότερες 
διεθνείς οπτικοακουστικές παραγωγές. Εμείς 
απαντάμε, πως ένα τέτοιο επενδυτικό σχέδιο 
βάζει σε κίνδυνο την επαγγελματική μας επι-
βίωση και φέρνει το τέλος της Cinecittà έτσι 
όπως την ξέρουμε, μεταμορφώνοντάς την σε 
εμπορικό κέντρο.
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Ποιες είναι οι προτάσεις σας για το 
παρόν και το μέλλον της Cinecittà; 

Ζητάμε από την Ιταλική κυβέρνηση, που 
είναι ακόμα ο ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων 
και κάτοχος του 20% του κύκλου εργασιών 
της εταιρείας, καθώς και από τη διοίκηση, να 
επανεξετάσουν το σχέδιο «αναδιάρθρωσης» 
και να το καθορίσουν μέσα σε ένα πλαίσιο 
προστασίας και ανάπτυξης των στούντιο με 
επενδύσεις και αναβάθμιση στις προσφερό-
μενες υπηρεσίες και την τεχνολογία, δηλαδή, 
με μια συνολική επιχειρηματική στρατηγική, 
ώστε να ανακτηθούν οι τεράστιες δυνατό-
τητες που έχει η Cinecittà και ο ηγετικός της 
ρόλος στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια κινη-
ματογραφική βιομηχανία. Αυτό μπορεί να 
συμβεί μόνο αν επενδυθούν κεφάλαια σε όλο 
το φάσμα των παρεχομένων υπηρεσιών. Από 
το στάδιο της pre-production μέχρι το στά-
διο της post-production διαδικασίας. Είναι 
εύκολο να καταλάβει κανείς ότι πισίνες, 
ξενοδοχεία και εστιατόρια οδηγούν στη διά-
λυση και όχι στην αναβάθμιση της Cinecittà. 

Τι εγγυήσεις ζητάτε από τη διοίκηση 
ώστε να λήξει η απεργία;

Θα λήξουμε την απεργία και την κατάληψη, 
μόνο όταν μας προσφερθεί μια θέση στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με όλες τις 
εμπλεκόμενες πλευρές. Δηλαδή τη διοίκηση, 
τους εργαζομένους, τα Υπουργεία Πολιτι-
σμού, Περιβάλλοντος και Δημοσίας Περιου-
σίας, καθώς επίσης και τις τοπικές αρχές της 
Ρώμης, διότι η Cinecittà είναι πάνω απ’ όλα 
δημόσια περιουσία και ανήκει στους Ιταλούς 
πολίτες.

Ποια είναι η απάντηση της διοίκησης;

Προσπαθούν να πάρουν με το μέρος τους την 
κοινή γνώμη, μέσα από μια συντονισμένη 
«επίθεση» από τα κυριότερα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης. Αγοράζοντας σελίδες σε εφη-
μερίδες με μεγάλη κυκλοφορία, φτιάχνουν 
ψεύτικα ρεπορτάζ, στα οποία διατυμπανί-
ζουν ότι δεν πρόκειται να κινδυνεύσει καμία 
θέση εργασίας και ότι δε θα αλλοιωθεί ο 
χαρακτήρας της Cinecittà. Παρ’ όλα αυτά, 
αρνούνται να μας εξηγήσουν ποιο είναι ακρι-
βώς το σχέδιό τους αν, όπως λένε, δε σταμα-
τήσουμε πρώτα την απεργία.

Κατά πόσο η απεργία έχει επηρεάσει τη 
λειτουργία οπτικοακουστικών παραγω-
γών στην Cinecittà;

Σε πολύ μεγάλο βαθμό, διότι το 80% όλων 
των εργαζομένων στην οπτικοακουστική 
βιομηχανία, στηρίζει ενεργά την απεργία των 
εργαζομένων στην Cinecittà. Ακόμα, όμως, 
και χωρίς την απεργία, οι προσφερόμενες 
υπηρεσίες δεν αντιστοιχούν στο μέγεθος των 
τιμών, οι οποίες είναι εξαιρετικά υψηλές, με 
συνέπεια οι εγκαταστάσεις να υπολειτουρ-
γούν.

Πόσα σωματεία τεχνικών κινηματογρά-
φου υπάρχουν στην Ιταλία; Συμμετέ-
χουν στην απεργία;

Υπάρχουν 4 μεγάλα σωματεία τεχνικών 
κινηματογράφου στην Ιταλία (CGIL, CISL, 
UIL, UGL) και λαμβάνουν όλα μέρος στην 
απεργία.
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Ποια είναι η στάση των Ιταλών σκηνο-
θετών απέναντι στην απεργία, αλλά και 
απέναντι στις επιδιώξεις της διοίκησης 
για το μέλλον της Cinecittà;

Πολλοί Ιταλοί σκηνοθέτες, ηθοποιοί και 
τεχνικοί του κινηματογράφου μας υποστη-
ρίζουν ενάντια στα σχέδια της διοίκησης για 
την αποδόμηση της Cinecittà. Καταλαβαί-
νουν ότι στην περίπτωση που αυτό το σχέδιο 
τεθεί σε εφαρμογή, η Cinecittà δε θα υπάρχει 
πια.

Επιτρέψτε μου να επιμείνω στην 
ερώτηση. Θεωρώ την απάντησή σας 
«διπλωματική» και θα ήθελα να μου 
πείτε συγκεκριμένα, αν περιμένετε κάτι 
περισσότερο από τους Ιταλούς σκη-
νοθέτες. Στην τελευταία γενική συνέ-
λευση ήμουν παρών και άκουσα έναν 
απεργό να λέει δυνατά: «Πού είναι οι 
σκηνοθέτες; Πού είναι οι νέοι σκηνοθέ-
τες;»...

(γέλια) Σωστά ακούσατε. Είναι, όμως, σημα-
ντικό σε αυτή τη μάχη να είμαστε όλοι ενω-
μένοι και να μη δημιουργούμε εχθρικό κλίμα 
μεταξύ μας. Δεν έχει νόημα. Δυστυχώς, ναι, 
είναι αλήθεια, οι εν ενεργεία γνωστοί Ιτα-
λοί σκηνοθέτες αποφεύγουν διακριτικά να 

λάβουν θέση απέναντι στην απεργία και στα 
ζητήματα που απορρέουν από τις επιλογές 
της διοίκησης για το μέλλον της Cinecittà. 
Σκηνοθέτες όπως ο Βίρτζι, o Σορεντίνο ή 
ο Μορέτι με τη μέχρι στιγμής στάση τους 
δείχνουν ότι δε θέλουν να εμπλακούν στην 
απεργία. Κατά την προσωπική μου εκτίμηση, 
αυτό συμβαίνει διότι τα επιχειρηματικά συμ-
φέροντα που εμπλέκονται στη μετάλλαξη της 
Cinecittà σε «κέντρο διασκεδάσεως» είναι τα 
ίδια που χρηματοδοτούν και τις ταινίες. Ίσως 
να μη θέλουν να θέσουν σε κίνδυνο κάποια 
μελλοντική τους χρηματοδότηση.

Από την άλλη πλευρά, ζωντανοί θρύλοι του 
ιταλικού σινεμά (κάποιοι από τους οποίους, 
όμως, λόγω ηλικίας δεν είναι πλέον ενερ-
γοί) βρίσκονται ανοικτά στο πλευρό μας. Οι 
Σκόλα, Μπερτολούτσι, Μπελόκιο, Τορνατόρε, 
Λιτζάνι, Φαέντζα κ.α έχουν ήδη υπογράψει 
δήλωση προς τον Πρόεδρο της Ιταλικής 
Δημοκρατίας και τον Ιταλό πρωθυπουργό για 
τη διάσωση της Cinecittà. Επίσης, μας επι-
σκέπτονται και δηλώνουν ανοικτά τη συμπα-
ράστασή τους. Να σας αναφέρω ακόμη ότι ο 
πρώτος που ενθάρρυνε σθεναρά το κίνημα 
συμπαράστασης και διάσωσης της Cinecittà 
στην Ευρώπη είναι ο Έλληνας σκηνοθέτης 
Κώστας Γαβράς.
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Εξηγήστε μας συνοπτικά πώς λειτουρ-
γεί το σύστημα χρηματοδότησης, παρα-
γωγής και διανομής στην Ιταλία. Θα 
πίστευε κανείς ότι, λόγω των μεγάλων 
κινηματογραφικών υποδομών αλλά και 
της κινηματογραφικής ιστορίας της 
χώρας, υπάρχουν μεγάλες και οργανω-
μένες ιδιωτικές εταιρείες. Ισχύει κάτι 
τέτοιο;

Αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση, αφενός 
διότι προσωπικά δεν εμπλέκομαι αμιγώς με 
το σύστημα χρηματοδότησης και αφετέρου 
το σύστημα αυτό είναι αρκετά περίπλοκο. 
Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι παρά 
το σπουδαίο παρελθόν του ιταλικού σινεμά 
και τις καλές υποδομές τις οποίες έχουμε, 
σήμερα υπάρχουν ελάχιστες ιδιωτικές εται-
ρείες παραγωγής στην Ιταλία. Μέχρι πρό-
σφατα, οι περισσότερες ταινίες παράγονταν 
και διανέμονταν από δύο μεγάλα τηλεοπτικά 
συγκροτήματα: τη Μediaset (μέσω της 
Μedusa Film) και της Rai Radiotelevisione 
Italiana (μέσω της Rai Cinema). Πολύ συχνά, 
επίσης, τα χρήματα προέρχονταν από κρα-
τικές επιχορηγήσεις, διότι κανείς ιδιώτης 
έως τώρα δεν πήρε το ρίσκο να επενδύσει 
στο σινεμά. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται 
οργανωμένη κινηματογραφική πολιτική από 
το κράτος, όπως για παράδειγμα στη Γαλ-
λία. Πρέπει να ενθαρρύνεις τους ιδιώτες σε 
επενδύσεις, αλλά, κυρίως, χρειαζόμαστε 
εμπνευσμένους «παραγωγούς» όπως ήταν ο 
Κριστάλντι, ο Ντε Λαουρέντις, ο Πόντι, που 
εκτός από επιχειρηματίες, υπήρξαν και ερα-
στές του κινηματογράφου και ήξεραν πολύ 
καλά να προσελκύουν το μεγάλο κοινό στις 
αίθουσες. 

αποκλειστικό αφιερωμα Salviamo Cinecittà?

Γενικά θα σας πω ότι, εάν οι πολιτικοί, σε 
χώρες όπως η Ιταλία ή η Ελλάδα, αντιλαμ-
βάνονταν ότι η επένδυση στον πολιτισμό 
δεν είναι χαμένο χρήμα, αλλά μπορεί να 
αποφέρει τεράστια κέρδη και πολλές θέσεις 
εργασίας, τότε πιστεύω ότι η κατάσταση θα 
άλλαζε εντυπωσιακά, όχι μόνο στο χώρο του 
σινεμά, αλλά σε όλο το φάσμα του πολιτι-
σμού και της οικονομίας. 

Η πορεία της Cinecittà από την περί-
οδο της ιδιωτικοποίησης της, το 1997, 
έως και σήμερα, την ωφέλησε ή όχι και 
γιατί;

Κατά την προσωπική μου εκτίμηση, η ιδι-
ωτικοποίηση της Cinecittà ήταν καταστρο-
φική. Για πάρα πολλούς λόγους, το studio 
σιγά - σιγά έπαψε να είναι ανταγωνιστικό σε 
διεθνές επίπεδο. Υπήρξε μια σταθερή απαξί-
ωση, την οποία μπορείτε και εσείς να διαπι-
στώσετε δια γυμνού οφθαλμού... Μείωση των 
επενδύσεων και του εκσυγχρονισμού των 
εγκαταστάσεων, ενώ οι με αύξοντα ρυθμό 
υποβαθμιζόμενες υπηρεσίες προσφέρο-
νται σε εξαιρετικά υψηλές τιμές, τις οποίες 
ζητάμε να μειωθούν, μέχρι να υπάρξει ανα-
βάθμιση των υπηρεσιών μέσω ενός σοβαρού 
επενδυτικού σχεδίου.

Ποια είναι η στάση της ιταλικής Κυβέρ-
νησης;

Ακόμα περιμένουμε την απάντησή της! Μας 
υποστηρίζουν διάφοροι πολιτιστικοί φορείς 
και μεμονωμένοι πολιτικοί, αλλά η Κυβέρ-
νηση προς το παρόν είναι απούσα.
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Οι Ιταλοί πολίτες πώς αντιδρούν; Τους 
αφορά η Cinecittà;

Η Cinecittà είναι ένας ιστορικός χώρος και 
ένα σύμβολο στη νεότερη ιστορία της Ιτα-
λίας. Είναι, επίσης, δημόσια περιουσία και η 
πλειοψηφία των Ιταλών πολιτών πιστεύουν 
ότι θα είναι μια σοβαρή απώλεια για όλους, 
αν η Cinecittà μεταμορφωθεί σε «κέντρο 
διασκεδάσεως».

Σε μια περίοδο που κατά τη γνώμη πολλών 
«ειδικών» και η Ιταλία είναι στα πρόθυρα 
μιας μεγάλης οικονομικής και πολιτικής 
κρίσης, τι θα σήμαινε για τη χώρα, και κατ’ 
επέκταση για το ευρωπαϊκό σινεμά, η παύση 
λειτουργίας της Cinecittà ή η μετάλλαξή της 
σε κάτι διαφορετικό από τις οπτικοακουστι-
κές υπηρεσίες για τις οποίες δημιουργήθηκε;

Θα σήμαινε την απώλεια ενός σημαντικού 
παραγωγικού τομέα της χώρας και, την ίδια 
στιγμή, την απώλεια μεγάλου μέρους της 
ίδιας μας της ταυτότητας, ως Ιταλών αλλά 
και ως Ευρωπαίων πολιτών. 
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αποκλειστικό αφιερωμα Salviamo Cinecittà?
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αποκλειστικό αφιερωμα Salviamo Cinecittà?
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αποκλειστικό αφιερωμα Salviamo Cinecittà?

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ:  
SENZA FINE (ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ)

Η Cinecittà μου λείπει. Έχω επιστρέψει 
στην Αθήνα και, μέρες αργότερα, μαθαίνω 
ότι φορείς του ανεξάρτητου ιταλικού σινεμά 
καταθέτουν μια ενιαία πρόταση, ζητώντας 
από τη διοίκηση να χρησιμοποιήσουν επί 
πληρωμή τις υπηρεσίες της Cinecittà για 22 
συνολικά ταινίες μεγάλου μήκους, οι οποίες 
πρόκειται να γυριστούν έως το τέλος του 
2012. Με τον τρόπο αυτό θέλουν να βοηθή-
σουν έμπρακτα την εταιρεία. Η πρόταση 
αυτή υποστηρίζεται επίσημα από τους απερ-
γούς, οι οποίοι αποφάσισαν να δωρίσουν 
μέρος των μισθών τους στην παραγωγή των 
παραπάνω ταινιών, μέσα από τις υπηρεσίες 
που θα προσφέρουν. 

Απάντηση από τη διοίκηση της Cinecittà 
δεν έχει ακόμα δοθεί, παρότι ο βασικότερος 
λόγος για την προώθηση του σχεδίου «αναδι-
άρθρωσης» είναι ο χαμηλός κύκλος εργασιών 
που παρουσιάζει η εταιρεία. Στην έναρξη 
του πρόσφατου Φεστιβάλ Βενετίας, μια 
αντιπροσωπεία των καταληψιών έκανε την 
παρουσία της αισθητή με ένα διαδηλωτικό 
«happening». Η φωτιά που απείλησε (για 
πολλοστή φορά τα τελευταία χρόνια) την 
Cinecittà - και δεν αποκλείεται να το ξανα-
κάνει - φαντάζει πλέον λιγότερο επικίνδυνη. 
Οι άνθρωποι για άλλη μια φορά κρατούν τα 
πρωτεία. Και μαζί την τύχη του χώρου στα 
χέρια τους. Salviamo Cinecittà?
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