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Γιατί γυρίζουμε ταινίες που δεν έχουμε 
την πείρα να παράγουμε; Όχι, δεν 
εννοώ κάτι κακέκτυπα ξένων, φεστι-
βαλικών προδιαγραφών, τα οποία, 

συχνότερα, κόβουν λιγότερα εισιτήρια και 
από τον αριθμό των «φίλων» που έχει ο εκά-
στοτε «δημιουργός». Εννοώ εκείνα τα μεγάλα 
projects, με το κόστος που υποτίθεται πως 
πρέπει να μεταφράζουμε σε κατόρθωμα ή 
υπερπαραγωγή... «για τα ελληνικά δεδομένα». 
Σε πείραξε λίγο αυτό με τα «ελληνικά δεδο-
μένα» τώρα, ε; Για να το ξεπεράσεις, βάλε τη 
φαντασία σου να... οργιάσει στον υπερθετικό 
βαθμό και σκέψου το βλέμμα ενός θεατή του 
εξωτερικού, μαθημένου σε ένα επίπεδο παρα-
γωγής, στη γνώση ενός κινηματογραφικού 
είδους, όπως το ιστορικό δράμα περιόδου, ας 
πούμε, κι ύστερα βάλε τον να παρακολουθή-
σει αντίστοιχο φιλμ... «για τα ελληνικά δεδο-
μένα». Αυτό που κάνει εμάς να σαστίζουμε 
(από λύπηση), κάποιους άλλους μπορεί να τους 
κάνει να γελάνε μαζί μας. Ηχηρά.

Γιατί να παράγονται τέτοιες ταινίες στην 
Ελλάδα; Για να καταπραΰνεται ο εγωισμός 

ενός σκηνοθέτη; Για να δοκιμάζεται η αντοχή 
του «κινηματογραφικού» κοινού που πατάει 
σινεμά μια φορά στην τριετία - πενταετία (κάτι 
σαν την «κυρία μου» του Λαζόπουλου...); Για να 
αισθανόμαστε το βάρος της κληρονομιάς μας 
και να εκτελούμε το καλό μας γούστο ως αντα-
πόδοση; Για ποιο ελληνικό σινεμά μπορούμε να 
μιλάμε, σε μια χώρα δίχως είδη, επαγγελματίες, 
σενάρια, ταλέντο, άντε και... χρήμα; Σε ποια 
άλλη χώρα ένας σκηνοθέτης του 1.000.000 
εισιτηρίων μπορεί να περιφέρεται ως άλλος 
Τζέιμς Κάμερον, περιμένοντας να του έρθει 
η «επιφοίτηση»... από το 2003; Και γιατί το 
ιδεατό της ελληνικής κινηματογραφίας να είναι 
ένας Θόδωρος Αγγελόπουλος; Στο κάτω κάτω, 
πόσοι έβλεπαν, πια, Αγγελόπουλο σε τούτη τη 
χώρα; Τους εξολόθρευσε ο ίδιος, με μαθημα-
τική ακρίβεια!

Επιτέλους! Γυρίστε πίσω στις κινηματογρα-
φικές σχολές ή συνεχίστε να σκηνοθετείτε 
μονάχα home movies, για το σόι και τους 
φίλους σας. Το κοινό που σας αρμόζει, αργά ή 
γρήγορα, θα χωρέσει στο σαλονάκι σας. Ένα 
φοντάν για την πίκρα;
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ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ (2012)
(THE CAMPAIGN)

η γνωμη του mr. klein

Φέρελ και Γκαλιφιανά-
κις είναι αντίπαλοι για 
θέση στο Κογκρέσο και 
πιο fail... μπαίνεις και 
στη Βουλή των Ελλήνων. 
Το κανάλι της Βουλής, 
πάντως, δεν το πιάνει 
στο χιούμορ. Άμα το δει ο 
Νίκος Περάκης, ξέρεις τι 
θα κάνει μετά...

11 οκτωβριου 2012 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Κωμωδία

Σκηνοθεσία 
Τζέι Ρόουτς

Kαστ 
Γουίλ Φέρελ,  
Ζακ Γκαλιφιανάκις,  
Τζέισον Σουντίκις,  
Ντίλαν ΜακΝτέρμοτ,  
Τζον Λίθγκοου,  
Νταν Έϊκροϊντ,  
Μπράιαν Κοξ

Διάρκεια 
85’

Διανομή  
VILLAGE FILMS

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Υποψήφιος χωρίς αντίπαλο για το Κογκρέσο, βρί-
σκεται ξαφνικά να μονομαχεί με αφελή τύπο, βαλτό 
μεγάλων τοπικών συμφερόντων. Στην «πολιτική» 
αντιπαράθεση θα μπουν όλα, μα... όλα τα μέσα!

Η ηθική και η ειλικρίνεια δεν είναι το δυνατό χαρτί της πολι-
τικής, ειδικά στις προεκλογικές περιόδους, κατά τις οποίες 
το βρώμικο παιχνίδι και τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, με 
την αποκάλυψη σκανδάλων, έχουν αντικαταστήσει τον πολι-
τικό διάλογο. Αυτή την κοινή παραδοχή αξιοποιεί η ταινία 
του Τζέι Ρόουτς, με αρκετά βολικό χρονικό περιβάλλον την 
προεκλογική περίοδο των αμερικανικών εκλογών.

Οι «Υποψήφιοι», βέβαια, δεν είναι από τις ταινίες που θα 
βάλουν μπροστά το «σχόλιο». Μοιάζει περισσότερο σαν ένα 
μεγάλης διάρκειας σκετς του «Saturday Night Live», στο 
οποίο έχουν εμπειρία και οι δύο πρωταγωνιστές της ταινίας. 
Σε αντίθεση, όμως, με τις περισσότερες ταινίες που έχουν 
παρόμοια προέλευση και συνήθως μοιάζουν με μισοτελειω-
μένο αστείο, οι «Υποψήφιοι» είναι μια ολοκληρωμένη κωμω-
δία, με πλήρεις χαρακτήρες, αρκετό γέλιο και... το έχουν, 
τελικά, και το πολιτικό τους «σχόλιο».

Ο Καμ Μπρέιντι (Φέρελ) και ο Μάρτι Χάγκινς (Γκαλιφιανά-
κις) δε θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικοί. Ο πρώτος 
έχει καλοβολευτεί στη θέση του Congressman, το γουστάρει 
τρελά, ξέρει να παίζει το παιχνίδι των media και να καλοπιά-
νει τον κόσμο, ακόμη κι όταν διαρρέουν τα τηλεφωνήματά 
του στις γκομενίτσες που ξενοπηδάει. Όταν το παρακάνει, 
όμως, θεωρώντας ότι παίζει μόνος του μπάλα, δυο ισχυροί 
επιχειρηματίες, οι αδελφοί Μοτς (άμεση αναφορά αυτή 
στους αδελφούς Κοτς, που με τα λεφτά τους παίζουν στα 
δάχτυλα τις προεκλογικές καμπάνιες υποψηφίων στην Αμε-
ρική) «ανακαλύπτουν» από το πουθενά το Μάρτι.
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Υπάλληλος στο τοπικό τουριστικό γραφείο, 
χαζοχαρούμενος και με οικογένεια που μοιά-
ζει να ζει σε παιδική χαρά, κοουτσάρεται από 
τους Μοτς για να πάρει τη θέση του Μπρέι-
ντι. Αυτό που παίζεται υπογείως είναι ότι οι 
ισχυροί αδελφοί χρειάζονται έναν αχυράν-
θρωπο, ώστε να περάσουν διατάξεις που θα 
τους επιτρέψουν να κάνουν την τοπική κοι-
νωνία να δουλεύει με μισθούς Κίνας (σώπα, 
γίνονται τέτοια πράγματα;).

Σοκαρισμένος από την ανατροπή ο Μπρέ-
ιντι, δασκαλεμένος ο αφελής Χάγκινς, θα 
μπουκάρουν σε έναν προεκλογικό αγώνα με 
συνεχείς τρικλοποδιές, καρφώματα, παγίδες, 
video που διαρρέουν. Όταν τα μπουγαδόνερα 
και η κλωτσοπατινάδα ξεφύγουν από κάθε 
όριο, θα πέσουν μέχρι και ξώφαλτσες μπου-
νιές σε ένα μωρό, αλλά και στον... Άγκι του 
«The Artist»!

Φέρελ και Γκαλιφιανάκις, χωρίς να ξεχνούν 
τη μανιέρα τους, χτίζουν κανονικούς ρόλους 
και καταφέρνουν να βγάζουν γέλιο, αλλά και 
να μην τα κάνουν όλα λίμπα με τις σαρωτικές 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Μόνο αν δεν αντέχεις με τίποτα το κωμικό 
στιλ του Φέρελ και του Γκαλιφιανάκις δεν 
πρόκειται να βρεις, αν όχι αστεία, τουλά-
χιστον πολύ ευχάριστη αυτή την κωμω-
δία.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

τους προσωπικότητες. Ίσως αυτό να οφεί-
λεται στον συγκρατημένο Ρόουτς, που ενώ 
έχει εμπειρία κυρίως στην κωμωδία («Austin 
Powers», «Γαμπρός της Συμφοράς» και τα 
sequel τους), δείχνει να μην τραβάει στα 
κωμικά άκρα πολλές από τις σκηνές που φαί-
νεται ότι σήκωναν λίγο ακόμη ξεζούμισμα. 

http://thecampaignmovie.warnerbros.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MWtXHRt9jDA
http://www.imdb.com/title/tt1790886/
https://www.facebook.com/thecampaignmovie
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Ο ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΑΕΙ 
ΤΟ ΧΑΒΙΑΡΙ (2012)

Είδος 
Ιστορικό Δράμα 

Σκηνοθεσία 
Γιάννης Σμαραγδής

Καστ 
Σεμπάστιαν Κοχ,  
Εβγκένι Στίτσκιν,  
Χουάν Ντιέγο Μπότο,  
Τζον Κλιζ,  
Κατρίν Ντενέβ,  
Χριστόφορος Παπακαλιάτης, 
Όλγκα Σουτούλοβα,  
Άκης Σακελλαρίου 

Διάρκεια 
99’

Διανομή  
FEELGOOD

του Άγγελου Μαύρου

Ζάκυνθος, 1825: ο προ ταβάριτς «δούλος» του κι ένας 
Γραικός κολαούζος των Δυνάμεων εξιστορούν σε μια 
παρέα πιτσιρίκων και τον Άγγλο διοικητή του νησιού 
αντίστοιχα την περιπέτεια ζωής του ηλικιωμένου,  
νεοφερμένου στο λοιμοκαθαρτήριο, Ιωάννη Βαρ-
βάκη. Υπήρξε...

...Ψαριανός καπετάνιος, κουρσάρος στο Αιγαίο, αδιάφορος 
σύζυγος και πατέρας, μπουρλοτιέρης εναντίον του Τουρ-
κικού στόλου στον Τσεσμέ, πολίτης και ανθυποπλοίαρχος 
της Ρωσίας μετά τη φυγή του στην Αγία Πετρούπολη ως 
προστατευόμενος και πιόνι της Αικατερίνης της Μεγάλης, 
ευρεσιτέχνης έμπορος αβγών οξύρρυγχου ανά την Ευρώπη, 
απελευθερωτής σκλάβου - δεξιού χεριού του, φιλόδοξος και 
πάμπλουτος, κερατάς και αγράμματος που... μαθαίνει, ανα-
δρομικά στοργικός μπαμπάς, διαμοιράζων και τα ιμάτιά του 
ακόμα ευεργέτης της υιοθετημένης και της φυσικής πατρίδας 
του, παλιννοστών Φιλικός, ξωπεταμένος απ’ τους ξένους και 
το νέο κράτος μας ετοιμοθάνατος. 

η γνωμη του mr. klein

Ελληνικό. Και μιλάνε 
αγγλικά. Δεν τους έβαζαν, 
έστω, να μιλάνε τούρκικα, 
μπας και γαμήσει στον 
ΑΝΤ1 του χρόνου; Τώρα, 
για την ταινία, ήτανε ένας 
πειρατής που μετά έγινε 
χάι κλας και πούλαγε 
χαβιάρι. Αυτό που έλειπε 
από τη ζωή σου, δηλαδή.

11 οκτωβριου 2012
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Ecce homo; Ποσώς. Το επί οθόνης ρεζουμέ 
- κατεβατό του δε μοστράρει στα σοβαρά 
ποιος ήταν δαύτος ο διόλου «Μικρός Ήρως» 
αφής στιγμής επιχειρεί να το διδάξει ως ένα 
ακόμα οικείο σύμβολο, είδωλο και μύθευμα 
ο στην ημεδαπή κατεξοχήν διάκονος της 
Έβδομης Τέχνης ως εθνεγερτικού εξωραϊ-
σμού, παρηγορίας και αυθυποβολής με μοχλό 
το ιθαγενές (υπερ)πρότυπο δια μέσου των 
αιώνων. Αλλά το ότι ο καραβοκύρης - πυρ-
πολητής ρίχνει μια υποψία γυροβολιάς α λα 
Ζορμπάς στην παραλία, πολεμάει ποιητική 
αδεία ανιστόρητα στο ναό της Αφαίας Νίκης 
σιμά στον Κολοκοτρώνη (!) και ψυχαναλύε-
ται φροϋδικά απλουστευτικά ως αγωνιστής 
post τολμητίας post αριβίστας post ενοχικός 
post όσιος semper στο πλάι της Ρωμιοσύνης, 
είναι μόνο η μία όψη του οιονεί ναυαγίου της 
παρούσης. 

Η αρμάδα τού μετιέ μετράει κι αυτή συνεχείς 
απώλειες: Η ενδυματολόγος Λάλα Χουέτε 
έκανε μεταποιήσεις βεστιαρίου, αρκετά pan 

shots της - comme il faut, εννοείται - μηχα-
νής στο πρώτο ημίωρο πνίγονται σε ημιβάλς 
αδέξια, η ενίοτε στο ίδιο πλάνο Βαβέλ διαλό-
γων και αγγλικών (και όχι μόνο, ο μπόμπιρας 
από «Το Νησί» μιλάει κρητικά στο Ιόνιο!) 
προφορών που αντανακλά τις δώδεκα φυλές 
του Ισραήλ ensemble και την εθνοτρόικα 
σεναριστών είναι ατόπημα ερασιτεχνών 
αλιέων θεατών, αφενός η αντίφαση του 
χαρακτηρισμού του ως «λυπημένου άντρα» 
και του μόνιμου (συχνά σωτήριου) ερμηνευ-
τικού «έχω πάρει Ritalin» ύφους του αφετέ-
ρου η προϊούσα αντι-γήρανση του Κοχ είναι 
αβγοτάραχο βήτα διαλογής, από την ούτως ή 
άλλως όχι Sevruga διεύθυνση της διανομής 
η «ξένη» Τριανταφυλλίδου δεν παίρνει το 
σύνηθες «Δέκα» της ακούσια και η (όχι τόσο 
ως δραματουργικός deus ex machina όσο ως 
παρουσία) «τσόντα» του Λαζόπουλου κατα-
πίνεται με χάχανα. Το άπαν ενώ η παιδική 
ταινία, οι «Πειρατές της Καραϊβικής», η οικο-
γενειακή σαπουνόπερα και η ηρωική προσω-
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πογραφία περιόδου δοκιμάζουν όλες με το... 
κουταλάκι το πολιτικό ψαχνό της saga.

Αυτή (μαζί με το γνήσιο Beluga του ουσι-
αστικά δευτεραγωνιστή Στίτσκιν) είναι 
και η πιο ενδιαφέρουσα επίγευση εδώ. Το 
«χώσιμο» ως υπερκειμένου της παραμέτρου 
των αιώνες πίσω βυσσοδομούντων αλλότριων 
ή insider πουλημένων συμφερόντων εναντίον 
της Ψωροκώσταινας απ’ το συνασπισμό των 
script γραφίδων, που και αν δεν κηρύττει νέα 
Ορλοφικά, αφηγείται κουτσά - στραβά το... 
παραμύθι - στους πεινασμένους για «Πολί-
τικη Κουζίνα», αν μη τι άλλο. Ο μη εγκεκρι-
μένος βιογράφος των «Μεγάλων Ελλήνων» 
(ΣΚΑΙ, σου ξέφυγε) μόλις φιλοδώρησε τους 
(συμ)πατριώτες του (όχι και το διεθνές κοινό, 
εν αντιθέσει με ό,τι σας ταΐζουν, αυτό δε δίνει 
δυάρα) με το κινηματογραφικό ισοδύναμο 
του γέροντα Πα(στ)ί(τ)σιου, ωστόσο. «Ο Θεός 
συγχωρεί, εγώ όχι», που έλεγε και μια άλλη 
ταινία. Θέλετε ακόμα τον παλαιό των ημε-
ρών, το bon pour l’ Orient, την «Ελλάδα που 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Σωβινιστή και προγονόπληκτε και 
λάτρη των «Καβάφης» - «El Greco», 
είναι εξίσου γλαφυρό και (bonus) 
ψιλο«Αγανακτισμένο», τα’ θελες και τα’ 
παθες. Αrthouse φιλαράκι, live your myth 
in Greece αλλού, σε τα μας όχι.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

αγωνίζεται, την Ελλάδα που επιμένει», ενώ 
στην πραγματικότητα «δεν ξέρει πού πατάει 
και πού πηγαίνει»; Χριστιανοί μου, χάρισμά 
σας...

http://godlovescaviar.gr/blog/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yvtAIbfGdew
http://www.imdb.com/title/tt2181959/
https://www.facebook.com/GodLovesCaviar?ref=ts&fref=ts
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ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ 
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ (2006)
(CHAHARSHANBE-SOORI) 

Είδος 
Κοινωνικό Δράμα

Σκηνοθεσία 
Ασγκάρ Φαραντί

Καστ 
Χεντιγέ Τεχρανί,  
Ταρανέ Αλιντουστί,  
Χαμίντ Φαροχνεζάντ 

Διάρκεια 
102’

Διανομή  
SEVEN FILMS

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Νεαρή Ιρανή που ετοιμάζεται, μες την καλή χαρά, 
να παντρευτεί, πιάνει δουλειά ως οικιακή βοηθός σε 
οικογένεια με σοβαρά προβλήματα… γάμου.

Τιμημένο σε πολλές χώρες και με συμμετοχή στο επίσημο 
διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ του Λοκάρνο, στην 
Ελβετία, αυτό το δράμα σύστησε τον Ιρανό - βραβευμένο, 
πλέον, με το Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας για το «Ένας Χωρι-
σμός» - Φαραντί στο σινεφίλ κοινό της Δύσης.  

Μόλις τρίτο σκηνοθετικό του πόνημα, φαντάζει πιο άγουρο 
από το νεότερο, οσκαρούχο «αδέρφι» του, όχι όμως και πιο 
γερασμένο ή ξεπερασμένο, παρόλο που φτάνει στη χώρα μας 
με έξι χρόνια καθυστέρηση. Γνώριμα αφτιασίδωτο, στα όρια 
του ντοκιμαντέρ, άνευ (χειραγωγού) μουσικής επένδυσης ή 
(παρεμβατικού) αεικίνητου μοντάζ, κερδίζει επίσης τις εντυ-
πώσεις με τις ερμηνείες - ατόφια κομμάτια ανθρωπιάς όλων 
των πρωταγωνιστών του, καθώς και την άρνησή του να πάρει 
(επικριτική) θέση απέναντι στους ήρωές του, τους οποίους 
και προσεγγίζει χωρίς προκαταλήψεις / φεμινιστικές διαθέ-
σεις (που είναι πολύ της μοδός στο ιρανικό σινεμά).  

Προκύπτει, όμως, πιο κωμικοτραγικό από το «Ένας Χωρι-
σμός», αφού διαθέτει περισσότερο, ουκ ολίγο σαρκαστικό 
χιούμορ (που πηγάζει κυρίως από την αφέλεια της νεαρής 

η γνωμη του mr. klein

Με έκανε δικό της στο 
«Ιρανή οικιακή βοηθός».

11 οκτωβριου 2012
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Λίγο πιο διασκεδαστικά πειραγμένο, 
ιρανικό κοινωνικό δράμα δε θα χαλάσει 
ακόμα και όσους δε δηλώνουν φίλοι της 
συγκεκριμένης, εθνικής κινηματογρα-
φίας. Αντίθετα, όμως, οι οπαδοί της τελευ-
ταίας δύσκολα θα ενθουσιαστούν. 

official trailer

imdb

facebook page

link me

βοηθού, η οποία μπλέκει εκεί που δεν τη 
σπέρνουν), ενώ εκπλήσσει με τις λανθάνου-
σες, ναι, χιτσκοκικές διαστάσεις του! Σαν ένα 
εναλλακτικό «who done it» χτίζει υπόκωφο 
σασπένς, πυροδοτώντας επίμονα ερωτημα-
τικά και αμφιβολίες (είναι, τελικά, η σύζυγος 
τρελή, ή όντως ο σύζυγος την απατά;), σπάει 
την κανονικότητα της καθημερινότητας με 
τον κρότο των πρωτοχρονιάτικων βεγγαλι-
κών να ηχεί ακατάπαυστα, ιντριγκάρει με 
ένα αναπάντεχο MacGuffin (το… εδώ τσα-
ντόρ, εκεί τσαντόρ, που είναι το τσαντόρ;) και 
ένα αντικείμενο που γνωρίζει πολλά (ο μου-
σικός αναπτήρας της γειτόνισσας), και μας 
κάνει συνενόχους, προκαλώντας την ταύτισή 
μας με έναν κάθε άλλο παρά αμέτοχο ή «Σιω-
πηλό Μάρτυρα» (τη νεαρή, όλο περιέργεια, 
μέλλουσα νύφη). 

Τελικά, όμως, μη θέλοντας να προδώσει την 
ανήσυχη κοινωνική συνείδησή του, κατα-
λήγει στην πιο πιθανή, πραγματική και δη 
πιο προβλέψιμη «λύση». Πριν ολοκληρώ-
σει την αφήγησή του με ένα αναμενόμενο, 

ρεαλιστικά ανοιχτό, άνευ εκπλήρωσης ή 
λύτρωσης, κάθε άλλο παρά «happy» ή «end» 
φινάλε. Και εδώ ακριβώς χάνει το παιχνίδι 
σε σύγκριση με τον ίσως λιγότερο διασκεδα-
στικό, αλλά σαφώς πιο ειλικρινή, ξεκάθαρο 
και στιβαρό «Χωρισμό».

http://www.youtube.com/watch?v=rW93zMKsS7I
http://www.imdb.com/title/tt0845439/
https://www.facebook.com/pages/Chaharshanbe-Soori/111080498916669?nr=112112575467292
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Η ΑΡΠΑΓΗ 2 (2012)
(TAKEN 2)

Είδος 
Περιπέτεια Θρίλερ

Σκηνοθεσία 
Ολιβιέ Μεγκατόν 

Καστ 
Λίαμ Νίσον,  
Μάγκι Γκρέις,  
Φάμκε Γιάνσεν,  
Ράντε Σερμπέτζια

Διάρκεια 
91’

Διανομή  
ODEON

Πατέρας ενός από τους Αλβανούς σωματέμπορες 
που «έφαγε» προ τετραετίας για να σώσει την κόρη 
του πιάνει αιχμάλωτο για εκδίκηση τον συνταξιούχο 
CIAτζή μαζί με την πρώην του (που κάλεσε για τριή-
μερο μπας και...) στην Ιστανμπούλ. Υπό τις τηλεφω-
νικές οδηγίες του, η συνοδεύουσα θυγατέρα, πλέον, 
σπεύδει για βοήθεια. Μαζί μπορούν;

Ο Λίαμ Νίσον έχει παράσχει υπηρεσίες ασφαλείας ρουτί-
νας μερικών ωρών σε ένα σεΐχη που επισκέπτεται την Πόλη, 
ανοίγει το φάκελο με την αμοιβή του και χαμογελάει αμή-
χανα (αυτο)σαρκαστικά. Είναι από τις στιγμές που η Τέχνη 
μιμείται τη ζωή άθελά της διαβολικά αποκαλυπτικά: γιατί, 
πλάι στο Λικ Μπεσόν και το team του «Colombiana» που 
μετρούν τα νέα υπερκέρδη τους, ο 60χρονος καλοστεκούμε-
νος Ιρλανδός ρολίστας που έγινε απροσδόκητα εναλλακτικό 
action ίνδαλμα και ταμειακή αξία με την πρώτη ταινία της 
σειράς (προσέξτε το φινάλε - μουλωχτή υποσχετική για ένα 
τρίτο κεφάλαιο που δε θ’ αργήσει τόσο, RIP Νατάσα Ρίτσαρ-
ντσον) εισπράτττει το ανεβασμένο κασέ του για να κάνει το 
ελάχιστο. Να πείσει υποκριτικά απολύτως ως «Πολύ Σκληρός 
για να Πεθάνει» (once an agent, always an) agent και πάτερ 
φαμίλιας εναντίον ethnic κακών. 

Και εναντίον αρθριτικών; Αλί και τρισαλί, ουχί. Και τα μπου-
νίδια εκ του συστάδην, όπου η σε delirium tremens κάμερα 
και η μοντάζ φαλτσέτα... σκοτώνονται να κρύψουν τον 
κασκαντέρ του star είναι απλώς το πιο εμφανώς χαίνον από 
τα τραύματα που έχει επιφέρει η νέα «καρφωτή» αποστολή 
τού - κάποτε γκραφιτά - Ολιβιέ Μεγκατόν, ο οποίος βολικά 
προσλαμβάνει εικαστικά (η οιονεί τριτοκοσμικά βρώμικη 
σπίντα εχθροσιλουετών και τοποθεσιών) και μοτιβικά (αρσε-
νικό - θηλυκό σε η ισχύς εν τη ενώσει survivor «πακέτο») το 
«Transporter 3» του στην υπηρεσία ενός στο τρέξιμο δραμα-

η γνωμη του mr. klein

Πόση πέραση έχει το 
τούρκικο, μάγκα μου! 
Μέχρι και το Νίσον 
ψήσανε να παίξει! 
Χαβιάρι, κανείς;

11 οκτωβριου 2012

του Άγγελου Μαύρου
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τικού suspenser οικογενειακής ομηρείας και 
diy επιβίωσης ελέω εγκληματοβεντέτας. 

Τα ρέστα: «πάρ’ τη μία και χτύπα την άλλη» 
κρούσματα κοινοτοπιών (ο, εισηγητής των 
ρεαλιστικά βίαιων «σώμα με σώμα» στο 
«Χωρίς Ταυτότητα», action χορογράφος 
και πρωτοπαλίκαρο της σπείρας εδώ, Αλέν 
Φιγκλάρζ, χαϊδεύει σαδιστικά με μαχαίρι 
την κρατούμενή του - σύζυγο και μητέρα, 
μην ξεχνάμε) ή αβλεψίες (Τουρκάλες με... 
μπούρκα), μια άνευ λόγου και αιτίας εποχού-
μενη μπούκα στην Αμερικανική Πρεσβεία 
προς άγραν θεάματος και αντιγιάνκικων 
αναγνώσεων, τα deadline καταστάσεων με 
«we are family» επιστέγασμα που κάνουν 
μπαμ αν και με σιγαστήρα, και το παλιακά 
απερίπλοκο (ξε)καθάρισμα σ’ ένα χαμάμ - ω 
του συμβολισμού. 

Διαφεύγει της (και εγκεφαλικής;) σύλληψης 
το σερλοκχολμσικό GPS εύρημα απομνημό-
νευσης απαγωγικής κούρσας και εξιχνίασης 
κρυψώνας, οι καταδιώξεις ποδαράτο στις 
κεραμιδοσκεπές ή με κούρσες στους μαχαλά-
δες σε πιάνουν στις γρήγορες δεόντως και η 
εκτέλεση του crowdpleaser συμβολαίου είναι 

δεδομένη. Οι όροι «PG-13» κι «Εδώ Είναι 
Βαλκάνια», όμως, χαλάνε τη «δουλειά». 
Απάντησέ τους - εσύ όχι πληρωμένα. Ας επι-
στρέψουν για να πάρουν το αίμα τους πίσω. 
Αντρίκια ετούτη τη φορά...

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν τις... άρπαξες απ’ το πρώτο, θα μαζέ-
ψεις κάτι κι από δω - αλλά μην πας 
σφαίρα, η συμμορία έχει αποδεκατιστεί. 
Αν κυνηγάς ό,τι (έστω στην απόξω) οθω-
μανικό κινείται, βάλ’ το στόχο. Αν θεωρείς 
εαυτόν συνήθη arthouse ύποπτο, μάλλον 
θα σε αλαλιάσουν.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.imdb.com/title/tt1397280/
http://www.takenmovie.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qnmDKfRnJCM
http://www.imdb.com/title/tt1397280/
https://www.facebook.com/TakenMovie?fref=ts
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V/H/S (2012)

Είδος 
Τρόμου

Σκηνοθεσία 
Radio Silence,  
Ντείβιντ Μπρούκνερ,  
Γκλεν ΜακΚουέιντ,  
Τζο Σουάνμπεργκ,  
Τάι Γουέστ,  
Άνταμ Γουίνγκαρντ 

Καστ 
Κάλβιν Ρίντερ,  
Λέιν Χιουζ,  
Άνταμ Γουίνγκαρντ,  
Χάνα Φίρμαν

Διάρκεια 
116’

Διανομή  
FILMBOY PICTURES 

Παρέα τσαμπουκάδων προσλαμβάνεται για να μπου-
κάρει σε ένα σπίτι, όπου βρίσκουν νεκρό τον ιδιο-
κτήτη και μπροστά του ένα σωρό με βιντεοκασέτες. 
Καθεμία από αυτές έχει μια αιματοβαμμένη ιστορία 
τρόμου.

Κουρασμένο σε ανήκεστο βαθμό είναι το «εύρημα» του found 
footage, που εισήγαγε έξυπνα το «Blair Witch Project» και 
εκμεταλλεύτηκε σε βαθμό εξευτελισμού το franchise του 
«Paranormal Activity». Από εκεί και πέρα, κάθε περαιτέρω 
«αξιοποίησή» του καταλήγει να είναι κυρίως πληκτική, όταν 
δε γίνεται σιχαμένη. Στο «V/H/S», τουλάχιστον, υπάρχει 
μια έξυπνη ιδέα, η δημιουργία μιας σπονδυλωτής ταινίας 
με κεντρικό άξονα τη ρετρό, πλέον, βιντεοκασέτα, εργαλείο 
«μόρφωσης» για τους άνω των -άντα fans των ταινιών τρό-
μου. 

Με άξονα την κεντρική ιστορία, αναπτύσσονται άλλες πέντε 
μικρού μήκους ταινίες, άλλες λίγο καλύτερες, άλλες ασή-
μαντες, που έχουν μπόλικο αίμα για όσους ενθουσιάζονται 
από αυτό. Είναι, όμως, αυτό αρκετό; Η κινηματογράφηση με 

η γνωμη του mr. klein

Στον αγύριστο με τα κου-
νήματα, θες δραμαμίνη 
ύστερα, κι ας έχει κάτι 
γερά κομμάτια σε σπλη-
νάντερο... Ωραία φάση ο 
πιξελιάρης στο δάσος, by 
the way.

11 οκτωβριου 2012

του Παναγιώτη Παναγόπουλου 
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Δε βαρέθηκες να βλέπεις βίντεο με μακε-
λειά που «ανακαλύπτονται» τυχαία; Αν η 
ψυχούλα σου, πάντως, διψάει για αίμα και 
εντόσθια, έχει αρκετά.

link me

κουνημένη κάμερα, ήχο που χάνεται, πλάνα 
ακαδράριστα, ασπρόμαυρο ή φιλμ με κόκκο 
για να θυμίζει κάμερα παρακολούθησης ή 
home video και μεγάλα χάσματα, δε δίνει πια 
στιλ. Ειδικά αν έχεις δει αρκετές ταινίες του 
είδους, καταντά απλώς πληκτική. Στην εποχή 
του High Definition, το «V/H/S» και το είδος 
που εκπροσωπεί είναι πλέον πολύ χαμηλής 
ανάλυσης. 

official site

official trailer

imdb

facebook page

http://www.magnetreleasing.com/vhs/
http://www.youtube.com/watch?v=NaSUZnIztuY&feature=plcp
http://www.imdb.com/title/tt2105044/
https://www.facebook.com/VHSfilm?ref=ts&fref=ts
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Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ (1926)
(THE GENERAL) 

Είδος 
Κωμική Περιπέτεια 

Σκηνοθεσία 
Κλάιντ Μπράκμαν,  
Μπάστερ Κίτον

Καστ 
Μπάστερ Κίτον,  
Μάριον Μακ,  
Γκλεν Κάβεντερ

Διάρκεια 
107’

Διανομή  
NEW STAR 

Μηχανοδηγός τρένου δε γίνεται δεκτός από το στρατό 
κατά τη διάρκεια του Αμερικάνικου Εμφυλίου. Όταν, 
όμως, κατάσκοποι των αντιπάλων κλέβουν τις αγαπη-
μένες του, ατμομηχανή και αρραβωνιαστικιά, γίνε-
ται… ήρωας πολέμου για να τις πάρει πίσω. 

Κλασικό, αρχετυπικό και σφόδρα επιδραστικό φιλμ του 
βωβού, ατύχησε στην εποχή του εμπορικά και καλλιτεχνικά, 
αλλά δικαιώθηκε από την Ιστορία, αφού πλέον, κατατάσ-
σεται σε όλες τις λίστες με τις καλύτερες ταινίες όλων των 
εποχών. Αν και εξομολογημένα το πιο αγαπημένο πόνημα 
του ίδιου του Κίτον, πάτησε φρένο στην καριέρα του, αφού 
στάθηκε αφορμή για να υπογράψει συμβόλαιο με το στούντιο 
της MGM, με τους ιθύνοντες του οποίου δεν μπόρεσε ποτέ 
να συνεννοηθεί γόνιμα: μετά και το «Απόφοιτος Κολλεγίου / 
Steamboat Bill, Jr.» δύο χρόνια αργότερα, τα καλύτερά του, 
δημιουργικά χρόνια, έριξαν αυλαία. 

Τόσα ήξεραν, τόσα έκαναν εκείνες τις εποχές, όταν το σινεμά 
βρισκόταν ακόμη σε νηπιακή ηλικία. Εξάλλου, ο Κίτον, ιδι-
οφυής, τελειομανής, πολυμήχανος και ανεξάρτητος, ήταν 
έτσι κι αλλιώς πολύ μπροστά από την εποχή του. Από κάθε 

η γνωμη του mr. klein

Του μουγκαφόν, αλλά είχε 
χαβαλέ ο άτιμος ο Μπά-
στερ, έκανε και τρελές 
κασκάντες, όσο αντέξεις, 
δηλαδή, γιατί με το πια-
νάκι μαζί θα τον πάρεις 
γύρω στην ώρα...

11 οκτωβριου 2012

Ιωάννας Παπαγεωργίου
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ναι, αν δε θέλεις να χάσεις την ευκαι-
ρία να βιώσεις επί της μεγάλης οθόνης, 
όπως του πρέπει, ένα αγέραστο φιλμ ενός 
πρωτομάστορα της 7ης Τέχνης, χωρίς το 
οποίο ούτε η κινηματογραφική κωμωδία, 
ούτε το σινεμά δράσης θα ήταν όπως τα 
ξέρουμε. 

link me

άποψη. (Δεξιο)τεχνικά αυτός ο «Στρατηγός» 
του (αν και λίγο υπερβολικός σε διάρκεια σε 
σχέση με τα πιο απέριττα αριστουργήματά 
του), είναι στιγμές που προκαλεί δέος, αφού 
χωρίς τη σύμπραξη οποιουδήποτε είδους 
οπτικών εφέ ή κασκαντέρ στήνει σκηνές - 
πολεμικής και όχι μόνο - δράσης (π.χ. ο ανε-
φοδιασμός της ατμομηχανής με νερό) και 
καταστροφής (π.χ. του τρένου στη γέφυρα), 
επιβλητικού, αφοπλιστικού ρεαλισμού. Σε 
τέτοιο βαθμό, που όχι μόνο άφησε με το 
στόμα ανοιχτό ακόμα και τους ηθοποιούς του 
(τους οποίους ο Κίτον δεν προειδοποιούσε εκ 
των προτέρων, για να συλλάβει τις ειλικρι-
νείς, ανεπιτήδευτες αντιδράσεις τους), αλλά 
και παραμένει εντυπωσιακός και συναρπα-
στικός, σα να μην πέρασε μια μέρα. 

Σεναριακά, καταπιάνεται με μια από τις πιο 
μαύρες σελίδες της αμερικανικής Ιστορίας, 
για να φωτίσει την ουσία και τη (μη χρημα-
τική) αξία των απλών συνηθισμένων, θνητών 
σχέσεων και των «μικρών», μόνο στο μάτι, 
ανθρώπων. Ταυτόχρονα, στηλιτεύει και 
σαρκάζει το παράλογο και τη ματαιότητα του 
πολέμου (πόσω μάλλον, ενός εμφυλίου) με 
ένα οπτικά ευανάγνωστο, σωματικά ερμη-
νευμένο χιούμορ, διακριτικό, κι όμως αμετά-

κλητα διαπεραστικό και εύστοχο. Τουτέστιν, 
ως ιδανικό παράδειγμα ερμηνείας του γνωμι-
κού «τα (πολλά) λόγια είναι φτώχεια», αυτός 
ο «Στρατηγός» αποτελεί καθαρόαιμο όσο και 
υποδειγματικό, κινηματογραφικό πλάσμα, 
που ξέρει πώς ακριβώς να δείξει αυτά που 
θέλει να πει. Αποδεικνύοντας, ταυτόχρονα, 
πως η διασκέδαση μπορεί να είναι και υψηλή 
Τέχνη. 

official trailer

imdb

facebook page

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XpmnIzijaiYt
http://www.youtube.com/watch?v=g193eTLigrQ
http://www.imdb.com/title/tt0017925/
https://www.facebook.com/pages/The-General/108237469203736?ref=ts&fref=ts&rf=111956028823337
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