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Μιλούσα με αιθουσάρχη τις 
προάλλες και μου έλεγε να... 
θάβουμε ελεύθερα τις ταινίες. 
Αρκεί να μην προτρέπουμε το 

κοινό να μην πηγαίνει, πια, σινεμά. Μπερ-
δεύτηκα λίγο. Προς στιγμήν, πήγε να πει 
πως φταίει πολύ ο δικός μου ο κλάδος για 
την πτώση των εισιτηρίων σήμερα, «αντε-
πιτέθηκα» εγώ διακριτικά, με το ερώτημα - 
παγίδα: «Τι παίζετε αυτή την εβδομάδα;». Το 
«Cosmopolis» του Κρόνενμπεργκ, απάντησε. 
Τι κρίμα που δε θα είμαι εκεί, να βλέπω τους 
θεατές να εγκαταλείπουν την αίθουσα πριν 
από το τέλος της προβολής... Εκεί, ναι, φταίνε 
οι κριτικοί. Απόλυτα!

Η ταινία αυτής της εβδομάδας είναι το 
«Looper» του Ράιαν Τζόνσον. Είναι ο τύπος 
του φιλμ που θα ονειρευόταν ο κάθε διανομέας. 
Σχεδόν. Γιατί αυτή η διαβολεμένη ταινία έχει 
μυαλό. Κι αυτό μπορεί να γίνει μπούμερανγκ 
αρνητικό! Αλλά εδώ δεν κρίνεται ο θεατής. 
Όχι σήμερα, τουλάχιστον. Κρίνεται ο δημοσιο-
γράφος που θα στείλει τον δήθεν σκεπτόμενο 
θεατή στα «σοβαρά» έργα του επταημέρου, 

εκείνα που υπογράφονται από δημιουργούς... 
φεστιβαλικούς. Για αυτή τη μερίδα του Τύπου, 
της «υποχρέωσης» προς το πιο «κουλτου-
ριάρικο», το οποίο προσδίδει μια κάποια cool 
βαρύτητα και στον κάθε υπογράφοντα, η 
ταινία του Τζόνσον είναι σα να μην υπάρχει 
(κυριολεκτικά!), δίπλα στα πονήματα του Κρό-
νενμπεργκ ή των Ταβιάνι. Το «Looper» είναι 
η sci-fi «αμερικανιά», το έργο ενός αγνώστου, 
που άνοιξε το Φεστιβάλ του Τορόντο και ουχί 
το αντίστοιχο ευρωπαϊκό, του προσκυνήματος 
της διανόησης. Ακόμη και στη δημοσιογραφική 
του προβολή, έψαχνες τους κριτικούς με το 
τουφέκι! Τίγκα στους bloggers η αίθουσα...

Δεν πιστεύω στην εμπορική επιτυχία της 
ταινίας του Τζόνσον. Ούτε και σε εκείνη των 
υπόλοιπων φιλμ. Η ουσιαστική διαφορά, όμως, 
είναι πως οι πρώτοι, που θα το τολμήσουν, θα 
δουν μια εκστατικά θαυμάσια ταινία και θα 
κρατήσουν την ανάμνηση της απόλαυσης στο 
σινεμά. Οι υπόλοιποι, μπορεί και να μην ξανα-
πατήσουν σε σινεμά! Ναι, λοιπόν. Φταίνε οι 
κριτικοί.

Editorial
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Hλίας Φραγκούλης

http://iliaskyriazis.com/
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LOOPER: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ  
ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ (2012)
(LOOPER)

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας τυπάς που 
κυνηγάει να σκοτώσει 
τον Μπρους Γουίλις, 
γιατί είναι, λέει, ο εαυτός 
του σε 30 χρόνια! Θέλω 
από αυτό που πήρε ο 
σκηνοθέτης. Και να μου 
πει κάποιος αν έρχομαι 
από την άλλη γωνία του 
τετραγώνου...

27 σεπτεμβριου 2012 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Περιπέτεια Φαντασίας

Σκηνοθεσία 
Ράιαν Τζόνσον

Kαστ 
Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ, 
Μπρους Γουίλις,  
Έμιλι Μπλαντ,  
Τζεφ Ντάνιελς

Διάρκεια 
118’

Διανομή  
ODEON

του Ηλία Φραγκούλη

Στα 2072, όταν η Μαφία θέλει να ξεφορτωθεί  
ένα «στόχο» της, τον μεταφέρει 30 χρόνια πίσω  
στο παρελθόν, εκεί όπου τον περιμένει ο «Looper» 
του, ένας πληρωμένος εκτελεστής ο οποίος αναλαμ-
βάνει να εξαφανίσει τα ίχνη του. Τι συμβαίνει, όμως, 
όταν ο «Looper» έρχεται αντιμέτωπος με τον ίδιο του 
τον εαυτό;

Ο Ράιαν Τζόνσον είναι ένας εκπληκτικός σεναριογράφος. Δεν 
είναι αλάνθαστος. Και αυτό είναι ένα από τα ατού του! Το 
2005, πήρε το genre του ντετεκτιβίστικου νουάρ των 40’s και, 
σε ηλικία 32 ετών, γύρισε την πιο ώριμη άσκηση ύφους που 
έχουμε δει στο είδος εδώ και δεκαετίες, ενσωματώνοντάς της 
μια contemporary teen movie! Ειδικά στη χώρα μας, ελάχι-
στοι είδαν ή εκτίμησαν το «Brick». Το «The Brothers Bloom» 
(2008) που ακολούθησε δεν ήταν το ίδιο πετυχημένο. Ίσως 
δεν του πηγαίνει η φάρσα. Ίσως δεν έχει χιούμορ. Ίσως δεν 
έπρεπε να μπλέξει όλα τα είδη μαζί. Σήμερα, επιστρέφει με 
το «Looper». Και, με λίγα λόγια, βάζει τα γυαλιά σε κάποιον 
κύριο Κρίστοφερ Νόλαν!

Όσο μπερδεμένη και να είναι μια ιστορία, χρειάζεται να 
ολοκληρώνεται. Χωρίς ν’ αφήνει σεναριακές τρύπες, χωρίς 
να «παίζει» με εξυπνακίστικους γρίφους που θέλουν να μας 
πείσουν πως ο δημιουργός της ταινίας την οποία παρακολου-
θούμε είναι πιο μάγκας από εμάς (κατάλαβες τώρα το υπονο-
ούμενο για το Νόλαν;). Η μαγκιά βρίσκεται στις απαντήσεις. 
Και το «Looper» σου τις δίνει όλες. Με τέτοιον τρόπο ώστε, 
σε δύο τουλάχιστον κρίσιμα σημεία του φιλμ, είχα μείνει με 
το στόμα ανοιχτό! Το δεύτερο, ειδικά, αφορά σε μια ανα-
τροπή - έκπληξη που είχα υποψιαστεί ως ενδεχόμενο, αλλά 
δεν έβλεπα τον τρόπο με τον οποίο θα την έκανε να στέκει 
και δραματουργικά. Περιττό να πω πως το τολμάει - και τα 
καταφέρνει... 
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Το σενάριο του «Looper» βρίσκεται 
κάπου ανάμεσα στο «12 Monkeys» και το 
«Terminator» (δε θ’ ασχοληθώ με κρούσματα 
του στιλ «Inception», διότι εδώ μιλάμε για 
κάτι ολοκληρωμένο και όχι για απάτη που 
δεν ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται), 
αλλά θα ήταν άδικο να κριθεί δίπλα σε προ-
γενέστερα φιλμ. Κάθε layer του πλούτου 
της γραφής του, αποκαλύπτει γνώσεις αρι-
στοτεχνικές επάνω στην αφήγηση, και το 
ευτύχημα είναι πως ο Τζόνσον τυγχάνει και 
ικανότατος δημιουργός, που αρκείται στην 
οικονομία σε κάθε εκφραστικό μέσο για να 
εξιστορήσει αυτό το υποδειγματικό σενάριο. 
Πλάνα συχνότερα στατικά που «εκρήγνυ-
νται» ανάλογα με τη δράση, μοντάζ καθαρό 
και κοφτό, χωρίς πρόθεση εύκολων εντυπω-
σιασμών. Τα πάντα εναρμονισμένα σε κάτι 
τόσο μη γραμμικό, αλλά σαφέστατο και 
εγγυημένα «κλειδωμένο» απέναντι στις υπο-
χρεώσεις του, να οδηγήσει σε μια κατάληξη 
δίχως κενά.

Είναι τολμηρή η ιστορία. Ο ήρωας του Τζόζεφ 
Γκόρντον-Λέβιτ (με «πειραγμένα» χαρακτη-
ριστικά προσώπου, ώστε να ταιριάζει με τον 
μεγαλύτερο σε ηλικία... εαυτό του) πρέπει να 
σκοτώσει την 30 χρόνια αργότερα εκδοχή 
του (Μπρους Γουίλις) και να εγκαταλείψει 
τον κόσμο που ήξερε για τα επόμενα... 30 
χρόνια που του απομένουν ή ν’ ακούσει τον 
εαυτό του και να βγάλουν από τη μέση τον 
«αόρατο» εχθρό από το μέλλον, με το παρα-
τσούκλι «Rainmaker» και την αποστολή 
εξολόθρευσης όλων των «Loopers» από το... 
παρελθόν. Ακούγεται μπερδεμένο, γίνεται 
ακόμη περισσότερο, αλλά ποτέ δε σε αφήνει 
να παραπονεθείς για κάτι το άκυρο και ακα-
ταλαβίστικο σαν τροπή! 

Όσο η ιστορία ανοίγει τα χαρτιά της, μέσα 
σε ένα καλοσχεδιασμένο και λιτό (αλλά όχι 
φτωχό) vintage sci-fi σκηνικό, τόσο ξεδιπλώ-
νονται και οι αρετές του σεναρίου, που δεν 
παίζει μονάχα με το χρόνο και τα ταξίδια 
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μέσα σε αυτόν, αλλά χτίζει και χαρακτή-
ρες με πληγές που έχει αφήσει πάνω τους ο 
ίδιος χρόνος. Το «Looper» κρύβει μυστικά 
που θα σε ταρακουνήσουν, συμπτώσεις που 
βρίσκουν τα κομμάτια τους πάνω σε ένα 
τεράστιο παζλ, δυνατές σχέσεις αγάπης που 
η μνήμη πολεμάει να κρατήσει για πάντα και 
ψυχαναλυτική λογική που στέκει ρεαλιστικά, 
καθώς ο ήρωας αφηγείται με χαρακτηριστικό 
νουαρικό στιλ και σαρκασμό πτυχές της ζωής 
που ξεπερνούν την όποια έννοια του πεπρω-
μένου. 

Ο Ράιαν Τζόνσον προστίθεται, τελικά, στη 
λίστα των εκλεκτών που θα μας απασχο-
λήσουν σοβαρά στο μέλλον. Για εμάς που 
αγαπάμε το σινεμά το οποίο αφηγείται μια 
ιστορία. Και την αφηγείται... κινηματογρα-
φικά. Αυτό είναι το σινεμά που χρειαζόμαστε. 
Και ελπίζω,σε 30 χρόνια από τώρα, αυτό το 
σινεμά να συνεχίζει να... σκοτώνει!

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Το πρώτο αριστουργηματικό φιλμ της 
νέας σεζόν, είναι μια περιπέτεια φαντα-
σίας με μυαλό. Με την ελπίδα να το χρη-
σιμοποιήσεις κι εσύ, στο ταμείο και εντός 
της αιθούσης. Διαφορετικά, ούτε σε 30 
χρόνια από τώρα...

official page

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.loopermovie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=TEHWDA_6e3M&list=PLB45404C640C25503&index=15&feature=plpp_video
http://www.imdb.com/title/tt1276104/
https://www.facebook.com/LooperMovie
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COSMOPOLIS (2012)

Είδος 
Δράμα 

Σκηνοθεσία 
Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ

Καστ 
Ρόμπερτ Πάτινσον,  
Σάρα Γκέιντον,  
Ζιλιέτ Μπινός,  
Σαμάνθα Μόρτον,  
Πολ Τζιαμάτι

Διάρκεια 
109’

Διανομή  
VILLAGE FILMS

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Ο Έρικ διασχίζει το Μανχάταν με την τεράστια, λευκή 
λιμουζίνα του. Θέλει να κουρευτεί.

Ε, άσ’ τον να κουρεύεται! Και αν δε σεβόμουν τον πάλαι ποτέ 
(;) σπουδαίο - κινηματογραφικό είδος από μόνος του - Κρό-
νενμπεργκ για τα ανεξίτηλα, ρηξικέλευθα ίχνη που έχει αφή-
σει στον παγκόσμιο σινεχάρτη, θα μπορούσα να βάλω τελεία 
στην προηγούμενη πρόταση και να μην ασχοληθώ περαιτέρω 
με αυτή την τελευταία μη - ταινία του.

Αν και από τα πρώτα χρόνια (τέλη 70’s, αρχές 80’s) της εξόρ-
μησής του στη μεγάλη οθόνη, ο εν λόγω Καναδός σκηνοθέ-
της απέδειξε πως μπορεί και μόνος του, κάτι περισσότερο 
από καλά, να σκαρφίζεται τις ιστορίες και τις λέξεις που 
αφηγούνται οι ατρόμητες, βουτηγμένες βαθιά στο ανθρώπινα 
υποσυνείδητο εικόνες του («Scanners», «Videodrome»), ποτέ 
δεν έκρυψε την αδυναμία του στα (λογοτεχνικά) έργα άλλων, 
ως πηγή έμπνευσης και δημιουργικής αφετηρίας. Από την – 
πιο συγκινητική ίσως δουλειά του – «Νεκρή Ζώνη» και την 
παραλίγο mainstream «Μύγα», μέχρι τους τόσο μακρινούς, κι 
όμως τόσο κοντινούς σου «Διχασμένους», το «Γυμνό Γεύμα» 
(αληθινό εφιάλτη), το ανατριχιαστικά προφητικό και απο-
λύτως αριστουργηματικό «Crash», και το πιο πρόσφατο, πιο 
εξημερωμένο, αλλά απροσπέραστα διαπεραστικό, «Το Τέλος 
της Βίας», ο Κρόνενμπεργκ έχει υπογράψει μερικές από τις 
ευστοχότερες, κινηματογραφικές μεταφορές διηγημάτων και 
βιβλίων, που έγιναν ποτέ. Και ενώ υπήρξαν κάποιοι, από τους 
εραστές των πρωτοτύπων, που γκρίνιαξαν γιατί δεν τα είδαν 
έτσι ακριβώς όπως τα είχαν φανταστεί, κανείς δεν μπορούσε 
να διαμαρτυρηθεί ότι αυτό που έβλεπε δεν ήταν σινεμά. 
Κανείς... μέχρι το «Cosmopolis». 

Βασισμένο στο ομότιτλο, αλληγορικό και κάθε άλλο παρά 
ευανάγνωστο, προβοκατόρικο και επίκαιρο - όσο ποτέ - μυθι-
στόρημα / αντικαπιταλιστικό μανιφέστο του Ντον ΝτεΛίλο, 

η γνωμη του mr. klein

Ο ζάμπλουτος με τη 
λιμουζίνα - τρένο θέλει 
να πάει να κουρευτεί. 
Και μέχρι να φτάσει, 
την κάνει λεωφορείο για 
κάτι καμένους με «ανη-
συχίες». Θα έπρεπε να 
γίνονται διαδηλώσεις για 
τέτοια έργα! Εμπρησμοί, 
βανδαλισμοί και τέτοια, 
κατάλαβες...

27 σεπτεμβριου 2012
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το «Cosmopolis» του Κρόνενμπεργκ ξεκινά 
πολλά υποσχόμενο. Μέσα στην εξωφρενικά 
αποστειρωμένη και high-tech λιμουζίνα 
/ κουκούλι του, ο χρηματιστής Έρικ Πάρ-
κερ (ο Πάτινσον σε μια κάποια απόπειρα 
ελέγχου των εκφραστικών του μέσων, για... 
πρώτη φορά), καθοδόν προς τον... κουρέα 
του, παίζει με την οικονομική τύχη, τη δική 
του και των πελατών του, ανταλλάσσοντας 
(αμπελο)φιλοσοφίες, ιδέες και θεωρήματα 
περί ασφάλειας: διαδικτυακής, νομισματικής, 
τέχνης, χρηματιστηριακού τζόγου, σωματι-
κής, κοινωνικής, ηθικής, γάμου… Λένε, λένε, 
λένε, ο καθένας το μακρύ και το κοντό του, 
ρίχνοντας λίγες, αδιάφορες ματιές στον έξω, 
πραγματικό κόσμο, που μέσα από τα τζάμια 
του αυτοκινήτου μοιάζει ψεύτικος, εικονικός. 
Και αυτό το εύρημα (που ο ΝτεΛίλο υπονοεί, 
αλλά δεν μπορεί, σαφώς, να δείξει) αποτελεί 
τη μοναδική ευστοχία αυτού του φιλμ. 

Το ενδιαφέρον, όμως, της αντιδιαστολής του 
εσωτερικού της λιμουζίνας / θαύμα της καλ-
λιτεχνικής διεύθυνσης, με την ιδωμένη μέσα 
από αυτή, σουρεάλ εξωτερική πραγματικό-
τητα / συρραφή, θαρρείς, από σκόρπιες σκη-
νές ταινιών, κορυφώνεται (και δη, εξαντλεί-

ται) σε δύο μόνο σκηνές: της διεστραμμένης, 
κλινικής, ερωτικής έντασης που δημιουργεί 
μια ιατρική εξέταση του προστάτη και του 
μονολόγου της «Επικεφαλής της Θεωρίας» 
(ό,τι κι αν αυτό σημαίνει) του Έρικ, Βάιτζα 
Κίνσκι (Σαμάνθα Μόρτον), ενώ έξω, διαδη-
λωτές ρημάζουν τον τόπο (και τη λιμουζίνα) 
με spray, φωτιές, πέτρες, ξύλα, μπουνιές και 
κλωτσιές. Πέρα από αυτά τα δύο επεισόδια, 
το φιλμ αδυνατεί να κρατήσει οποιαδήποτε 
από τις αισθήσεις σου σε εγρήγορση. Γιατί 
ενώ στο χαρτί μπορείς να διαβάσεις ξανά και 
ξανά τα όσα λέγονται (για να τα αποκρυπτο-
γραφήσεις και να τα εκτιμήσεις δεόντως), 
εδώ, χωρίς τη συνέργεια πιο ερεθιστικών, μη 
επαναλαμβανόμενων εικόνων ή έστω κάποιο 
ίχνος πλοκής που να υποδηλώνει έναν άξιο 
προορισμό (πέραν του κουρέματος, ο οποίος 
ουσιαστικά είναι μόνο η αφορμή), χτίζοντας 
ένα μίνιμουμ σασπένς προς αυτόν, είναι 
αδύνατον να παρακολουθήσεις ή να συμμε-
τάσχεις συναισθηματικά στην ακατάπαυστη, 
θεωρητική λογοδιάρροια.

Ακόμα, όμως, και όσα συμβαίνουν στην 
πραγματικότητα (η αποξένωση, η αναισθη-
σία και ο κυνισμός που μαστίζει τις σύγχρο-
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Όχι αν στριγκλίζεις για Πάτινσον. Όχι αν 
κόβεις φλέβα για Κρόνενμπεργκ. Όχι αν 
θες να δεις σινεμά. Όχι αν θες να ανακα-
λύψεις ένα καλό βιβλίο (διάβασε το πρω-
τότυπο, ντε!). Όχι, και πάλι όχι.

νες κοινωνίες έτσι όπως αντανακλώνται στην 
εθελούσια οικονομική καταστροφή του Έρικ 
και την απάθειά του κόντρα στην απειλή 
κατά της ζωής του), το φιλμ προτιμά να 
μιλήσει για αυτά, στεγνά και αιφνίδια, μέσα 
από διαλόγους και μονολόγους, παρά να τα 
δείξει, απτά και οικεία… Μέχρι που είναι, 
πια, πολύ αργά. Όταν ο Έρικ εγκαταλείπει 
τη λιμουζίνα και βγαίνει έξω, στον κόσμο, το 
φιλμ χάνει και το μοναδικό του κράτημα στο 
θεατή, καθώς καταργεί την αντιδιαστολή 
τού μέσα με το έξω. Και ενώ το τελευταίο 
είναι, πια, βρώμικο, παλιό, σκοτεινό και 
ρημαγμένο, εξακολουθεί να φαντάζει εικο-
νικό. Γιατί και εδώ ούτε σταματά το (αμπελο)
φιλοσοφικό λέγε, λέγε, ούτε εξανθρωπίζεται 
ο Έρικ (σε αντίθεση με το βιβλίο, που αφού 
σταδιακά τον απογυμνώνει από το high-tech, 
εν κινήσει οχυρό του, τον βγάζει κυριολε-
κτικά από τα ρούχα του και τον κρύβει σε 
μια θάλασσα γυμνών κορμιών, για να τον 
γειώσει αμετάκλητα και να τον λυτρώσει 
φευγαλέα, σε μια θαυμάσια, αναπάντεχα 
συγκινητική σκηνή, αδικαιολόγητα απούσα 

official page

official trailer

imdb

facebook page

link me

από την ταινία). Νυν και αεί αδιάφορη καρι-
κατούρα, συναντά την αδιάφορη νέμεσή του 
στο πρόσωπο τού - τίγκα στη μανιέρα - Πολ 
Τζιαμάτι, για να μιλήσουν για τη σημασία 
της ασυμμετρίας, τη Φύση, τον προστάτη και 
το χρηματιστήριο… Τι τα θες; Είπαμε, άσ’ τον 
να κουρεύεται! 

http://cosmopolis-movie.com/
http://cosmopolis-movie.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZrVyS4F4Lzg&gl=GR
http://www.imdb.com/title/tt1480656/
https://www.facebook.com/CosmopolisTheMovie
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http://www.youtube.com/watch?v=GKU6lYgqD_o&list=PLA6AE9185DDC5D9AC&feature=plcp
https://twitter.com/freecinemagr
http://www.youtube.com/user/freecinemagr
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Ο ΚΑΙΣΑΡΑΣ  
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ (2012)
(CESARE DEVE MORIRE)

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Πάολο και Βιτόριο Ταβιάνι

Καστ 
Κόζιμο Ρέγκα,  
Σαλβατόρε Στριάνο,  
Τζιοβάνι Αρκούρι,  
Αντόνιο Φράσκα

Διάρκεια 
76’

Διανομή  
AMA FILMS

του Ηλία Φραγκούλη

Οι κρατούμενοι φυλακής από την πτέρυγα υψίστης 
ασφαλείας, στα προάστια της Ρώμης, ετοιμάζονται 
για το ανέβασμα του σαιξπηρικού «Ιουλίου Καίσαρα».

Ακολουθώντας μια αμφιλεγόμενη πορεία μετά το «Χάος» 
(1984), για να γίνουν σχεδόν άφαντοι - σταδιακά - ως τα 
zeroes, οι αδελφοί Ταβιάνι προκάλεσαν έναν ξαφνικό ντόρο 
στο τελευταίο Φεστιβάλ Βερολίνου, κερδίζοντας τη Χρυσή 
Άρκτο με αυτό εδώ το φιλμ. Η σύνοψη περιγράφει ολό-
κληρη την ταινία. Τίποτε άλλο δε συμβαίνει εδώ. Για την 
ακρίβεια, τίποτε κινηματογραφικό δε συμβαίνει εδώ!

Η ιδέα φαντάζει ενδιαφέρουσα και ζουμερή για ένα ντοκι-
μαντέρ. Ισοβίτες και άλλοι κατάδικοι για διαφόρων τύπων 
εγκληματικές πράξεις συναντούν την ομορφιά της Τέχνης 
μέσα από θεατρικές παραστάσεις που στήνουν εντός της 
φυλακής. Οι Ταβιάνι παρότρυναν τον καλλιτεχνικό διευθυ-
ντή του «θιάσου» να δουλέψει μαζί τους το ανέβασμα του 
σαιξπηρικού «Ιουλίου Καίσαρα» και κινηματογράφησαν... 
κάτι σαν ντοκιμαντέρ, βάζοντας τους κρατούμενους να 
«υποδύονται» κάθε στάδιο της διαδικασίας, μπερδεύοντας 
τα «ρεαλιστικά» αυτά πλάνα με ατόφια αποσπάσματα του 
θεατρικού κειμένου. Με εξαίρεση τη θαυμάσια σκηνή του 
κάστινγκ, όπου αποκαλύπτονται οι ταυτότητες και οι ποινές 
των πρωταγωνιστών, το όλο εγχείρημα βουλιάζει από την 
απουσία του όποιου σεναρίου (το οποίο υπογράφουν με θρά-
σος οι Ταβιάνι), αφήνοντας τον - ελάχιστο - χρόνο διάρκειας 
του φιλμ να τρέχει στον αυτόματο πιλότο, με σκηνές όπου, 
απλά, παρακολουθείς το σαιξπηρικό έργο, φυσικά, διαμε-
λισμένο χειρότερα και από το κουφάρι του δολοφονημένου 
Καίσαρα...

Τι θέλει να πει ο «ποιητής»; Οι Ταβιάνι δεν υπάρχουν σαν 
πένα, πέρα από ελάχιστες παρατηρήσεις των φυλακισμένων, 
οι οποίοι αρθρώνουν μια κάποια άποψη περί των σαιξπηρι-

η γνωμη του mr. klein

Κάτι φυλακισμένοι παί-
ζουν Σαίξπηρ. Έχουν και 
στο Δημοτικό της ανιψιάς 
μου μια θεατρική ομάδα, 
να φωνάξουμε κάποιον να 
τους κάνει ταινία.

27 σεπτεμβριου 2012
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Οι οπαδοί του κινηματογραφικού ντοκι-
μαντέρ δε θα δουν ένα ντοκιμαντέρ. Οι 
θεατρόφιλοι δε θα δουν... ολόκληρο τον 
«Ιούλιο Καίσαρα». Οι θεατές που θα ανα-
ζητήσουν μια κάποια νέα κινηματογρα-
φική εμπειρία, θα δουν... το ρολόι τους. 

official trailer

imdb

facebook page

link me

κών ατακών τους, σε μια τεχνητή (;) από-
πειρα των δημιουργών του έργου να συνα-
ντηθούν με το σήμερα και τον slang λόγο. 
Αστοχία και εδώ, όμως. Το δήθεν πολιτικό 
σχόλιο της χρήσης του συγκεκριμένου έργου 
σε συνάρτηση με το σκηνικό της σημερι-
νής Ιταλίας δεν αγγίζεται με κανέναν τρόπο 
σεναριακά και ανήκει στο χώρο του... φαντα-
στικού! Τι άλλη ερμηνεία να δώσει κανείς, 
όταν το μόνο πράγμα που παρακολουθεί επί 
της οθόνης είναι οι... ερασιτεχνικές ερμηνείες 
των φυλακισμένων; Όσο κι αν προσπαθεί να 
τα καλλωπίσει ο φακός του Σιμόνε Ζαμπάνι, 
με αδυσώπητα δυνατές σκιάσεις και έντονες 
αντιθέσεις του... απελευθερωτικού λευκού, 
σε μαυρόασπρο καθ’ όλη τη διάρκεια προ-
ετοιμασίας της παράστασης, τα πλάνα των 
Ταβιάνι διαδέχονται το ένα μετά το άλλο 
παρέα με την πλήξη και αναπάντητα ερω-
τηματικά περί της ουσίας του έργου. Κι αν 
αυτή βρίσκεται στην εξομολογητική φράση 
ενός από τους πρωταγωνιστές («Από τότε 
που ανακάλυψα την Τέχνη, αυτό το κελί έχει 
γίνει πραγματική φυλακή!»), λίγο πριν από το 
φινάλε, τότε ο σαρκασμός απέναντι στο όλο 
εγχείρημα αξίζει να γίνει ακόμη πιο σκληρός. 

Εκείνοι που φωνασκούν περί αριστουργή-
ματος, καλό θα ήταν να αναζητήσουν το 
εξαιρετικό και ως γραφή (από το θεατρικό 
του Πέτερ Βάις) και ως άποψη σκηνοθετική 
και μεταφορά στην οθόνη (από τον Πίτερ 
Μπρουκ), «Marat/Sade» (1967), φτωχός συγ-
γενής του οποίου φαντάζει το «Ο Καίσαρας 
Πρέπει να Πεθάνει». Αλλά, εντάξει, εκεί το 
καστ δεν ήταν... αληθινό.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wcZJClhYGXM
http://www.imdb.com/title/tt2177511/
https://www.facebook.com/cesaredevemorire
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Η ΑΔΕΛΦΗ ΜΟΥ (2012)
(L’ ENFANT D’ EN HAUT)

Είδος 
Κοινωνικό Δράμα

Σκηνοθεσία 
Ούρσουλα Μάιερ

Καστ 
Κέισι Μοτέ Κλάιν,  
Λεά Σεντού,  
Τζίλιαν Άντερσον,  
Μάρτιν Κόμπστον

Διάρκεια 
100’

Διανομή  
SEVEN FILMS

Δωδεκάχρονος επιβιώνει (και πλέον ζει την απολυ-
μένη, από άντρα σε άντρα, ανεύθυνη 20κάτι αδελφή 
του) «γδύνοντας» πελάτες ski resort από αξεσουάρ 
και ρούχα, που «σκοτώνει» επικερδώς. Τραβιέται με 
Άγγλο εποχικό και με μητρικό υποκατάστατο ματσό, 
κάποιοι τον κάνουν τσακωτό. Το «σπλάχνο» του από 
ένα ψέμα ζωής, επίσης. Πού οδεύουν;

Έχει, με δύο μόλις feature «τέκνα», αναθρέψει εαυτήν στη 
σημαντικότερη Ευρωπαία σκηνοθέτιδα η Ελβετίδα auteur 
του «Home»; C’ est possible και το σπουδαιότερο: αγκαλιά-
ζοντας με πείσμα το αξιοθέατο περιθώριο (τώρα λιγότερο 
ιλαρά, στυλιζαρισμένα και στις υπώρειες των σαλέ) τής 
απατηλά «άσπιλης» πατρίδας της. Σα lift που πάει τους 
αδερφούς Νταρντέν σε πίστα πρώιμου Ζονκά, η νέα της, εδώ 
κολοβή οικογενειακή, σπουδή «είναι» εν ανάγκη και σχέσης 
σε δοκιμασία και καμπή, σκαρφαλώνει υψομετρικά τις χαρά-
δρες τού ταξικού και «Η Διάπλασις των Παίδων» διακυβεύ-
ματός της ως «Έγκλημα και Τιμωρία», βιοπαλαιστικό πορ-
τρέτο ριζών αίματος, οι οποίες, όπως σχεδόν τα πάντα, πια, 
πωλούνται και αγοράζονται - ή υφαρπάζονται εν τη ελλείψει 
τους. 

«Κανείς δεν ενδιαφέρεται εκεί πάνω. Θα πάρουν άλλα», 
δικαιολογείται για το Survivor «απαλλοτρίωσης» τού προνο-
μιούχου, σε αναψυχή εσμού θυμάτων του (εκλογικεύοντας 
ενήλικα) αυτός ο γαλλόφωνος, Αλπικός post ντικενσιανός, 
που μεταπωλεί τα λάφυρά του στην κωμόπολή του στην κοι-
λάδα «κάτω», σε συνομηλίκους και στην εργατιά - τους «δού-
λους» των σε διακοπές πλουσίων, ένα μόνο απ’ τα ψυχολο-
γικά ξέφωτα εδώ. Το πιο εντυπωσιακό: βαρίδι στο μοναδικό 
δικό του άνθρωπο, ο μικρός κάποιο βράδυ θα εξασφαλίσει 
την αγάπη της με αντίτιμο ό,τι έχει καβατζώσει σε ευρώ - κι 
αυτή δε θα αργήσει να του ξεπληρώσει το «έξοδο». 

η γνωμη του mr. klein

Μούλικο κλέβει σύνεργα 
του σκι από λεφτάδες 
στην Ελβετία και τα που-
λάει για να ζήσει με την 
αδελφούλα του. Ε, ναι, 
παρμπρίζ και χαρτομά-
ντιλα δεν παίζουν εκεί...

27 σεπτεμβριου 2012

του Άγγελου Μαύρου
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Είναι η σκηνή (μαζί με την αγγιχτική υπο-
πλοκή του πλησιάσματος τουρίστριας, της 
κηδεμόνα - ευσεβούς πόθου του) που κάνει 
το surprise κλου συγγενικού δεσμού μετά 
τα μισά να σκάει αιφνίδια ευχάριστα σα 
χιονόμπαλα στα μούτρα σου. Και αν αυτό το 
τελευταίο δεν οξυγονώνει επαρκώς το αμοι-
βαία ενηλικιωτικό «ως εδώ ήταν» πρανές 
δραματουργίας (η χειμερινή σεζόν τελειώνει, 
κάθε κατεργάρης στον πάγκο του, ένα clin 
d’oeil στα κλεμανικά «Απαγορευμένα Παι-
χνίδια» διασταυρώνει και χωρίζει - ή ενώ-
νει; - εφεξής το εκκρεμές στον αέρα οικείου 
ντούο), υπάρχουν η Σεντού, που σπάει με 
αθόρυβο πάταγο τον πάγο που θεωρούνταν 
ότι «έπιανε» η μάσκα της ως σήμερα, κι ο 
μπόμπιρας Μοτέ Κλάιν, για τον οποίο γρά-
φτηκε, που… κλέβει στην ψύχρα σχεδόν όλες 
τις σκηνές του. 

Την οπτική κατάβαση πλαγιάς εξασφαλίζει 
η Ανιές Γκοντάρ με σλάλομ ανάμεσα στα 
πανοραμίκ βουνού νιφάδων ή ντελούξ habitat 
(αντιδιεσταλμένα με το σκυθρωπό έξω ή τις 
εργατικές κατοικίες μιας πεδινής, ημιβιομη-
χανικής ζώνης) και τα φορητά «ενώπιος ενω-
πίω» στη ζούλα χώρων. Αυτό το γλίστρημα, 
γύρω από τις περιστασιακές «ηλεκτρικές» 
μουσικές σημαίες του Τζον (δες Πι Τζέι Χάρ-

βεϊ) Πάρις, συνενώνει θραύσματα ύπαρξης 
για το big picture ματαιώσεων και νευρώ-
σεων του ζεύγους, που ανεβαίνει το λευκό 
του Γολγοθά. Μαζί και συ. Αλληγορία - γρα-
νιτένιο παίγνιο ασφάλτου σαν το «Home» ή 
κορυφογραμμή πάντα δε βλέπει «Η Αδελφή 
Μου», αλλά άνθρωπός σου είναι και νιώθεται 
κοντά, πραγματικά. Νομίζω ότι δε βρίσκεις 
τώρα γύρω σου πιο magnifique τελεφερίκ…

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Σου άρεσαν «Το Παιδί Με το Ποδήλατο» 
και «Τα Χιόνια του Κιλιμάντζαρο»; Είναι 
καλύτερη. Δε σου άρεσαν; Αυτή «λέει», 
δεν «κηρύττει» au naturel. Θαμώνες 
Περτουλίου, Καϊμακτσαλάν κ.ο.κ. θα (ξε)
φύγετε κι εσείς.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.adoptfilms.net/Sister/
http://www.youtube.com/watch?v=jFVTNTd2EL4
http://www.imdb.com/title/tt2062969/
https://www.facebook.com/enfant.sister
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Η ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΠΟΛΗ (2011)
(DO NOT FORGET ME ISTANBUL)

Είδος 
Σπονδυλωτό Δράμα

Σκηνοθεσία 
Χάνι Αμπού Άσαντ, 
Στέφαν Αρσένιεβιτς,  
Αΐντα Μπέγκιτς,  
Ζοζεφίνα Μαρκαριάν,  
Ερίκ Ναζαριάν,  
Στέργιος Νιζήρης,  
Ομάρ Σαργκάουι

Καστ 
Γιώργος Συμεωνίδης,  
Αμέρ Χλεχέλ, Αλί Σουλιμάν,  
Χιάμ Αμπάς,  
Μπελτζίμ Μπιλγκίν, 
Σβέτοζαρ Τσβέτκοβιτς,  
Ζακί Νερκεσιάν,  
Αΐσα Νταμγκατσί,  
Άλμα Τέρζιτς,  
Ομάρ Σαργκάουι

Διάρκεια 
118’

Διανομή  
FEELGOOD 

Κωνσταντινούπολη, σήμερα: Έλληνας έμπορος 
«ψήνεται» για χήρα Τούρκου απατεώνα συνεταίρου, 
Σέρβα νομίζει ότι βλέπει νεκρό γιο σε αγορά, Βόσνια 
ηθοποιός και η barwoman του hotel της ξαναπαίζουν 
Δυσδαιμόνα, Παλαιστίνια γιαγιά χάνεται απ’ την 
κόρη της ενόψει επανασύνδεσης με αδελφή, παράνο-
μοι εραστές (Ισραηλινή στρατιώτης κι Άραβας προβο-
κάτορας) μαλώνουν, Αρμένης σταρ του ουτιού ψάχνει 
κειμήλιο οργανοποιού παππού και Ρωμηός συγγρα-
φέας την πρώην γειτονιά του. 

Ωραία μπλέκουν στην αξέχαστη Πόλη – όχι όλοι, αλλά είναι 
μάλλον το σύνολα πιο στέρεο portmanteau με location - 
leitmotif μία πρωτεύουσα, αυτή η ελληνοτουρκική παραγωγή 
- γέφυρα φιλίας, όπου ένα σεπτέτο νέων (διεθνώς αναγνω-
ρισμένων ή ανερχόμενων) κινηματογραφιστών με καταγωγή 
από τη βαλκανική γεωγραφική ακτίνα του «ομφαλού» της 
γείτονος (και σταυροδρομιού ηπείρων, πολιτισμών, φύλων, 
φυλών, θρησκειών, γλωσσών) λένε «Ιστανμπούλ, Σ’ Αγαπώ» 
με θεματικό Γαλατά τις ρίζες σε ιστορία ή γεωγραφία, τη 
μνήμη και τις επιβιώσεις της, τη μητρόπολη ως χωνευτήρι 
των λογής λογής ετεροτήτων σε meeting, έλξη - άπωση, 
«περιπέτειες» και, ούτως ή άλλως, σύσφιξη. 

η γνωμη του mr. klein

Μάθανε που πήρε τα 
κανάλια η Τουρκιά και 
μας την πέφτουνε και 
στους σινεμάδες τώρα;

27 σεπτεμβριου 2012

του Άγγελου Μαύρου
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Μουσαφίρη των αιθουσών τέχνης, μπορεί 
να το βρεις και τεφαρίκι. Τηλεορασάκια, 
άσε λίγο τα ντέρτια made in Turkey και 
δοκίμασε ένα άλλο ραχάτ λουκούμ. Μουλ-
τιπλεξάκια, ετοιμάσου για κουλτουρέ 
οθωμανικό. 

link me

Με σειρά εμφάνισης: καλό το «Εγώ Χριστό, 
Εσύ Αλλάχ» παζάρι υπέρβασης αμοιβαίων 
αγκυλώσεων του μοναδικού Αθηναίου της 
ομήγυρης (του Νιζήρη) στην παλιννόστησή 
του στα 35mm, μετά το «Είναι ο Θεός 
Μάγειρας;», ωσαύτως και της μεταφυσικής 
οφθαλμαπάτης της μάνας του μακαρίτη νιου 
(στο Καπαλί Τσαρσί ή απατώμαι;) του Αρσέ-
νιεβιτς. Το χουνέρι της επτάδας έρχεται εκ 
Δανίας, απ’ όπου ο μελαψής Μεσανατολίτι-
κης φύτρας Σαργκάουι τραβάει ζόρι στη (δια)
ρατσιστική κόντρα ζευγαριού, που επιχειρεί 
γιουρούσι κοινότοπα φλου αρτιστίκ (ως μίνι 
χρονικό μοιχείας) και ανοίκεια ανέραστο (ως 
στρατευμένο σχόλιο εθνοσύγκρουσης). 

Η girl power (επαν)ανάγνωση του «Οθέλλου» 
με τις «η ζωή μιμείται την τέχνη» και φιλίας 
συνιστώσες της ξανασηκώνει ωραία το μπαϊ-
ράκι χάρη στο σκετς της Μπέγκιτς, το on the 
road πατιρντί γύρας στο αστικό Πέραν της 
ξένης μπάμπως φοράει συμπαθέστατα τύπου 
Αραφάτ μαντίλα στον πρώιμο Μαχμαλμπάφ 
με αλληγορία απαντοχής λαού και ο Ναζα-
ριάν παίζει νατουραλιστικά, όχι κακόηχα, τις 
χορδές της νοσταλγίας του μουζικάντη στα 
σοκάκια, ενώ εν πλω πλάνα σ’ ένα φέρι στο 
Βόσπορο ανά τέταρτο περίπου πάνε τσάρκα 
το χαρμάνι αυτοτελών επεισοδίων.

Φινάλε με τον (εδώ script doctor και αφορμή 
έμπνευσης του project, μόλις ο παραγωγός 

Χουσεΐν Καράμπεϊ έμαθε ότι μένει στην 
πρώην πολυκατοικία του στην Πόλη!) Πέτρο 
Μάρκαρη στο μεταξύ οδοιπορικού και προ-
σωπογραφίας dv ντοκιμαντέρ τής εγκα-
τεστημένης μόνιμα πλέον εκεί κόρης του, 
Ζοζεφίνας, που καλώς - κακώς φαντάζει σαν 
outtake απ’ το «Οι Κεραίες της Εποχής Μας». 
Γενί Τζαμί της Έβδομης Τέχνης, λοιπόν, όχι 
- αλλά απ’ το «Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής» 
πολύ πιο σόι. Δε θα μπουχτίσεις Καρακιόι...

official site

official trailer

imdb

facebook page

http://www.unutmabeniistanbul.com/
http://www.youtube.com/watch?v=pSR9HcF9jMY
http://www.imdb.com/title/tt1883168/
https://www.facebook.com/unutmabeniistanbul
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