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Άμα δεν έχει μείνει τίποτε να πεις  
ή ν’ ανακυκλώσεις, γιατί γύρω 
σου λέγονται όλα, από τους 
ανθρώπους που όλα τα ξέρουν, 

αλλά στα δύσκολα δεν φέρουν την ευθύνη, 
παρά έχουν μονάχα την άποψη, τότε, καλύ-
τερα να κλείνεις την πόρτα πίσω σου και ν’ 
ανοίγεις την τηλεόραση. Όχι για τα κανάλια, 
αλλά για να ξαναδείς κάποια ταινία που αγα-
πάς και θα σε φέρει πίσω στον εαυτό σου και 
μακριά από... το αγριεμένο πλήθος.

Πως αλλιώς να σου το πω; Είναι σαν τη σκα-
τούλα που βρίσκεις στο διάβα σου. Άλλος θα 
την δει και την προσπεράσει. Άλλος θα την 
πατήσει, αλλά θα συνεχίσει να περπατάει, 
στα κρυφά, ντροπιασμένος και θυμωμένος. 
Άλλος θα την δει και θα φωνάξει «Πω, πω! 
Μια σκατούλα!». Και θα μαζευτούν γύρω του 
άλλοι εκατό και θ’ ασχολούνται με τη σκα-

τούλα. Και θα τη διαδώσουν όσο δεν παίρνει. 
Και η σκατούλα θα γίνει, ξαφνικά, φίρμα. 
Και θα το πάρει και πάνω της και μπορεί και 
να γιγαντωθεί, σαν στο «The Blob» ένα 
πράμα...

Αν ρωτάς κι εμένα, σπάνια την πάτησα. Προ-
τιμώ να την προσπερνώ.

Editorial
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Hλίας Φραγκούλης

http://iliaskyriazis.com/
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ΑΓΡΙΟΤΗΤΑ (2012)
(SAVAGES)

η γνωμη του mr. klein

Είναι δύο καμένοι με την 
ίδια γκόμενα και πουλάνε 
τρελό «χόρτο» και φρικά-
ρει ο μεξικάνικος ανταγω-
νισμός και θα χυθεί αίμα 
και θα γίνει σαματάς, 
καθημερινές ιστορίες, 
μωρέ, πλατεία Ομονοίας 
και κάτω, το γυρίζω κι 
εγώ αυτό. Αλλά ο Στόουν 
έχει τα φράγκα και τις 
λοκασιόν τις εξοτίκ... 

25 οκτωβριου 2012 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Θρίλερ

Σκηνοθεσία 
Όλιβερ Στόουν 

Kαστ 
Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, 
Τέιλορ Κιτς,  
Μπλέικ Λάιβλι,  
Τζον Τραβόλτα,  
Σάλμα Χάγιεκ,  
Μπενίσιο Ντελ Τόρο

Διάρκεια 
131’

Διανομή  
UIP

του Ηλία Φραγκούλη

Καλιφορνέζοι χασισέμπορες, με φημισμένο στην 
αγορά προϊόν, δέχονται «αίτημα» για συνεργασία 
με μεγάλο καρτέλ ναρκωτικών από το Μεξικό. Όταν 
αρνούνται, οι τελευταίοι περνάνε στα αντίποινα  
και τον εκβιασμό, διαταράσσοντας την ισορροπία 
ενός… ερωτικού τριγώνου, με εκείνη να πέφτει θύμα 
απαγωγής και τους δύο εραστές της να είναι έτοιμοι 
για πόλεμο! 

Μετά από μια δεκαετία αμφιλεγόμενων βιογραφιών 
(«Alexander», «W.»), ενός βλακώδους sequel («Wall Street 2») 
και ενός ακόμη πιο τραγικού φιάσκου για τη μετατραυματική 
περίοδο του 9/11 («World Trade Center»), ο Όλιβερ Στόουν 
αποφάσισε να επιστρέψει σε ένα είδος σινεμά που γνωρίζει 
καλά, με θέματα που αντιλαμβάνεται ως πιο οικεία (από μια 
παράπλευρη οπτική, αν με αντιλαμβάνεσαι...) και, ευτυχώς 
για τα νεύρα ακόμη και του πιο κοινού θεατή, η «Αγριότητα» 
μπορεί να χαρακτηριστεί ένα επιτυχημένο φιλμ. Όχι ένα 
σπουδαίο φιλμ, αλλά ένα σχεδόν σατιρικό, αμοραλιστικό 
δράμα για τον έρωτα, την εξουσία και... λίγο χασισάκι στο 
ενδιάμεσο.

Με λίγα λόγια, η ταινία θυμίζει κάτι από «Γεννημένοι Δολο-
φόνοι» που... δεν είναι στα high του! Χωρίς τις ψυχεδελικές 
εικόνες που βομβαρδίζουν το μάτι σε speed ρυθμούς μαζί με 
το μοντάζ, χωρίς το πολιτικοκοινωνικό σχόλιο που ξέφευγε 
πιο πέρα κι από το σουρεάλ (υπό την επίδραση της πιο φιλε-
λεύθερης μαστούρας ever) και χωρίς ένα καστ που σέρνεται 
από τη στέρηση της ημερήσιας ντόπας. Για κάποιους, αυτό 
μπορεί να μην έχει νόημα. Να μοιάζει με ξενέρωμα. Για έναν 
κανονικό θεατή (μη σου πω κι εμένα...), η «Αγριότητα» είναι... 
δώρο Θεού. Καθαρή αφήγηση, στέρεα πλοκή, μια ιστορία που 
καταλήγει κάπου. Πάνω κάτω, φαντάζεσαι που. Αλλά στην 
πορεία υπάρχουν θετικά στοιχεία που σε κάνουν να το δια-
σκεδάζεις κιόλας.
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Αυτά δεν είναι το ανδρικό πρωταγωνιστικό 
δίδυμο των παντελώς άσφαιρων Άαρον 
Τέιλορ-Τζόνσον και Τέιλορ Κιτς, οι οποίοι 
ή παίζουν καταπληκτικά τους «καμένους» 
Καλιφορνέζους ή κάποιος έπρεπε να τους 
προμηθεύσει με λίγο «stuff», μπας και μπο-
ρέσουν να προσδώσουν λίγη ψυχή σ’ αυτό 
που κάνουν. Γιατί είναι φίλοι; Γιατί θα 
πέθαιναν για τη μεγάλη... κοινή τους αγάπη 
(το στοιχείο του ερωτικού τριολέ μετράει σε 
εμπορικότητα, αλλά πάντα παραμένει ακα-
τανόητο ως ιδέα στο φιλμ); Γιατί δεν παίρ-
νουν τον ομματιών τους και αρνούνται το 
deal με το καρτέλ; Κανείς δεν πρόκειται να 
μάθει ποτέ. Ίσως γιατί, διαφορετικά, δε θα 
υπήρχε ταινία...

Παρά την ανωριμότητα και την έλλειψη 
ενδιαφέροντος που μαστίζει τους κεντρικούς 
χαρακτήρες, το σύμπαν γύρω τους είναι 

μια απόλαυση γραφικής εγκληματικότητας, 
σχεδόν ρατσιστικών στερεοτύπων, μια πινα-
κοθήκη που χαίρεσαι να αποκωδικοποιείς 
και να ταυτίζεσαι κατά λάθος μαζί της. 
Η σαν από comic βγαλμένη φιγούρα της 
Ελένα, δίνει την ευκαιρία στη Σάλμα Χάγιεκ 
να πλάσει μια σύγχρονη... Κλεοπάτρα μαλα-
γανιάς και βαθμού επικινδυνότητας, που σε 
στιγμές συναισθηματικής φόρτισης μετα-
μορφώνεται αστραπιαία σε... υπερπροστα-
τευτική μανούλα, ενώ ο σαδιστής γαμιάς του 
Λάντο επιτρέπει στο Μπενίσιο Ντελ Τόρο 
να μοστράρει ξανά τις πιο cool μούτες του 
στην οθόνη. Δευτερεύουσα η παρουσία του 
πουλημένου... σε όλους μπάτσου του Τζον 
Τραβόλτα, ο οποίος παίρνει το σαρκασμό του 
ρόλου του πολύ στα σοβαρά και, μοιραία, 
χάνει το χιούμορ της υπόθεσης.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Σαδιστική βία, γραφικοί κακοί που θέλεις 
να βλέπεις να νικούν στο τέλος, ένα πιο 
παγιωμένο θέαμα για εύπεπτη κατανά-
λωση που δεν περίμενες πως είναι ικανός 
να φέρει, πια, εις πέρας ο Όλιβερ Στό-
ουν. Περισσότερο «True Romance» παρά 
«Γεννημένοι Δολοφόνοι», δηλαδή. Ξηγη-
θήκαμε, νομίζω. 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

Σε επίπεδο παραγωγής και συστατικών, η 
αρτιότατη «Αγριότητα» είναι ένα μουλτι-
πλεξάδικο παραμύθι αρρωστημένης βίας 
που πλασάρεται οριακά... εκ του ασφαλούς, 
διατηρώντας και μια πινελιά από τη νουάρ 
αφήγηση της Ο(φήλια), την οποία υποδύεται 
προβλέψιμα ως θύμα η Μπλέικ Λάιβλι, με 
την εσάνς του θανατικού που παραπέμπει 
σε... «Sunset Boulevard» («Just ‘cause I’m 
telling you this story doesn’t mean I’m alive 
at the end of it...», απαγγέλλει το μοιραίο 
θηλυκό)! Εσύ, πάντως, μην ανησυχείς. Θα 
βγεις σώος και αβλαβής από την αίθουσα.

https://www.facebook.com/savagesfilm?ref=ts&fref=tst
http://www.universalstudiosentertainment.com/savages/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BDjQR93s3XM
http://www.imdb.com/title/tt1615065/
https://www.facebook.com/savagesfilm?ref=ts&fref=ts
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ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟΥΣ ΓΛΥΚΑ (2012)
(KILLING THEM SOFTLY)

Είδος 
Θρίλερ Υποκόσμου

Σκηνοθεσία 
Άντριου Ντόμινικ

Καστ 
Μπραντ Πιτ, 
Σκοτ ΜακΝέρι, 
Ρέι Λιότα,  
Μπεν Μπέντελσον,  
Ρίτσαρντ Τζένκινς,  
Τζέιμς Γκαντολφίνι

Διάρκεια 
97’

Διανομή  
AUDIO VISUAL

του Άγγελου Μαύρου

Νέα Ορλεάνη, 2008: έχοντας tip από τυπά της πιά-
τσας, ανθυπομούτρο και πρεζόνι κλέβουν μπαρμπου-
τιέρα της μαφίας. Οι υποψίες ότι το έστησε όπως 
κάποτε η «μάνα» τον χαντακώνει άδικα με διαταγή 
των αφεντικών, ο δικηγόρος των οποίων έχει βάλει 
μπράβο (που κουβαλάει από Νέα Υόρκη βετεράνο 
εκτελεστή) να «φάει» και τους δύο ληστές. Η ύφεση 
έχει χτυπήσει, πλησιάζουν εκλογές, το πράγμα μπλέ-
κει. Γιατί… 

…τίποτα δεν είναι όπως παλιά: μικρά ψάρια αργά ή γρή-
γορα τρώγονται ανυπερθέτως, αθώοι που κάνουν τη δουλειά 
τους γίνονται εξιλαστήρια θύματα, «κοστούμια» οσοδήποτε 
άσχετα κάνουν κουμάντο και πάλιουρες ξεπέφτουν ακου-
σίως, καταπονημένοι ή εξευτελίζοντας εαυτούς. Ο πιο (ή ο 
μόνος;) ικανός καθαρίζει και, έστω με σκόντο έπειτα από 
παζάρια πια, αμείβεται για τις υπηρεσίες του. Ομοίως στον 
παραπαίοντα ως σύστημα καπιταλισμό ή στο εκτός νόμου 
μπίζνες δίκτυο (φάτσα φόρα δεδηλωμένη στο φινάλε), 
μεταφορά κι Αχίλλειο πτέρνα τού τηρούντος το συμβόλαιο, 
πάντως, third strike του Άντριου Ντόμινικ που, εν είδει ενός 
τάτσι μίτσι κότσι «The Sopranos» - Ντέιβιντ Μάμετ, έχει 
στόχο, χάνει το δόξα πατρί αλλά «βρίσκει» στα παΐδια τη - 
θανάσιμου βαθμού πια - αστερόεσσα του low life αριβισμού 
του 21ου αιώνα. 

Τα in your face, ημι-ιλαρά απενοχοποιημένου αμοραλισμού 
στιλιζαρίσματα του «Chopper» (το ρωμαλεότερο, πρώτο 
hit του Νεοζηλανδού σινενταή) και, πιο τσαχπίνικο εδώ, 
το σχοινοτενές μπουρ μπουρ της δεύτερης κάπως τζάμπα 
μαγκιάς του, «Η Δολοφονία του Τζέσι Τζέιμς…», είναι επί της 
παρούσης συνένοχοι και παίρνουν λεία από το «American 
Buffalo» ως το «Jackie Brown»: Η ουβερτούρα μπούκας και 
βούτας λέσχης πόκερ σ’ έχει ολόκληρη στην τσίτα. Η - τεχνη-
μένα ρεαλιστικά - δαρμένη και μετά ξεπαστρεμένη σάρκα 

η γνωμη του mr. klein

Και παίζανε οι άλλοι οι 
μεγάλοι μια γερή παρτίδα 
πόκερ και σκάει τυπάς με 
κολλητό πρεζόνι και τους 
κλέβουν, αλλά δε βάζανε 
γλώσσα μέσα κι εγώ, που 
δεν είμαι του ομιλητι-
κού του σινεμά, τα είπα 
αλλιώς του Μορφέα...

25 οκτωβριου 2012
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δεόντως υπνωτίζει στις αναλαμπές εκπυρ-
σοκρότησης, όπως η σεκάνς ξυλοδαρμού και 
εμετού εκτός αμαξιού. Οι διάλογοι χώνουν 
συχνά απολαυστικά για τη ρουτίνα εκπτώ-
σεων και αντιεπαγγελματισμού που διέπει 
ύστερα απ’ την κρίση μια επιχείρηση αποκα-
τάστασης της τάξης των Νονών, δηλαδή μια… 
παλιοδουλειά τού σιναφιού. Και, εννοείται, η 
υποκριτική σπείρα τα μαζεύει εντυπωσιακά 
άνετα - με μικρή εξαίρεση το ζάκι (ούτως ή 
άλλως τύπος - παγίδα) του Μέντελσον και 
το πουλ μουρ φιζίκ τού, και παραγωγού εδώ, 
ημίσεος των Μπραντζελίνα. 

Η φάση είναι καρφωτή στη μόντα μόχλευσης 
της script μπάνκας της ομήγυρης: εκμοντερ-
νίζοντας το μυθιστόρημα «Cogan’s Trade» 
του Τζορτζ Χίγκινς από το ’74 στο δημο-
σιονομικό annus horribilis του Αμέρικα, ο 
Ντόμινικ βγάζει επιδεικτικά το σιγαστήρα 
του - κοπανώντας (ιδεολογικά και φρα-
στικά) ημιπειστικά ειρωνικά την αντίστιξη 
των δίκην φόντου από ράδιο και τηλεόραση 
λόγων Τζορτζ Μπους και Μπαράκ Ομπάμα, 
βιτρινών / talking heads μίας κοινωνίας την 
οποία γονατίζει το οργανωμένο έγκλημα του 
κερδοσκοπείν. Την ανεπιθύμητη χαριστική 
βολή δίνουν οι επί τούτου αφορισμοί του cool 
μόρτη Πιτ, ο ρόλος του οποίου επίσης κλω-

τσάει ως βερμπαλίζοντος σκοτώστρα pro των 
γκάνγκστερ, ενώ το να «παίζεις» τα κλασικά 
«Heroin» των Velvet Underground και «The 
Man Comes Around» του Τζόνι Κας στιχουρ-
γικά κατά γράμμα (σε δύο σκηνές ντάγκλας 
και άφιξης, αντίστοιχα), προδίδει οπωσδή-
ποτε τις προσδοκίες του «μιλημένου» θεατή. 
Αυτά… σκότωσέ τα γλυκά, όμως, κι είσαι 
«μέσα». Προσοχή, βαράει σποραδικά αλλά 
γερά...

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Genre συμμορίτη, θα το… πληρώσεις και 
θα το ευχαριστηθείς - αλλά έχει και την 
παρλαπίπα του το πράγμα. Αν είσαι πολι-
τικοοικονομικών ενασχολήσεων, κι εσύ 
δες το, για το άλλο του επίπεδο. Αν είσαι 
εναντίον της βίας, ωστόσο, θα φτύσεις 
αίμα και αμφιβάλλω ότι θέλεις. 

link me

official site

official trailer

imdb

facebook page

https://www.facebook.com/savagesfilm?ref=ts&fref=tst
http://www.killingthemsoftlymovie.com
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Uh3U5kQMIOw
http://www.imdb.com/title/tt1764234/
https://www.facebook.com/KillingThemSoftlyFilm?ref=ts&fref=ts
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Η ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥ ΤΙΜΟΘΙ ΓΚΡΙΝ (2012)
(THE ODD LIFE OF TIMOTHY GREEN)

Είδος 
Οικογενειακό Δράμα

Σκηνοθεσία 
Πίτερ Χέτζες

Καστ 
Τζένιφερ Γκάρνερ,  
Τζόελ Έτζερτον,  
ΣιΤζεϊ Άνταμς,  
Νταϊάν Γουίστ,  
Ντέιβιντ Μορς

Διάρκεια 
100’

Διανομή  
FEELGOOD

του Ηλία Φραγκούλη

Ζευγάρι που δεν μπορεί να κάνει παιδιά, φυτεύει στον 
κήπο του κουτί με όλα τα χαρίσματα που θα εύχονταν 
να έχει ο γιόκας τους. Και την ίδια νύχτα, έξαφνα, 
ξεφυτρώνει μαγικά μικρό παιδί... θαύμα! 

Μετά τον αθυρόστομο «Ted», άλλη μια μαγική ευχή γίνεται 
πραγματικότητα φέτος, με τη διαφορά ότι εδώ είναι Disney 
και η μαγεία συνεπάγεται corny συναίσθημα και μελοδρα-
ματικές κορυφώσεις... φωνακλάδικα αυτονόητες. Δηλαδή, 
τι περιμένεις όταν σου λέει πως το 10χρονο που ξεφύτρωσε 
στον κήπο έχει φυλλαράκια που δεν κόβονται από τις κνήμες 
του, αλλά πέφτουν από μόνα τους μέρα με τη μέρα - ή, για 
την ακρίβεια, με την ολοκλήρωση της κάθε επιθυμίας που 
ονειρεύτηκαν να έχουν οι θετοί γονείς αυτού του «φανταστι-
κού» παιδιού;

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένα ζευγάρι που δεν 
κάνει παιδιά, αλλά κάνει 
μια ευχή και ρίχνει μια 
μπόρα μαγική εκεί που 
θάψανε ότι σημειώσανε 
πως θέλουν από ένα αγόρι 
δικό τους και, τσουπ, 
ξεφυτρώνει ένα γκάου 
δεκάχρονο με φύλλα 
κανονικά στα πόδια! 
Πάρε και «φούντα» μαζί, 
θα με θυμηθείς...

25 οκτωβριου 2012
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν μπορέσεις να σηκωθείς από τον 
καναπέ όπου θα το κουτσόβλεπες μια 
Κυριακή μεσημέρι στην τηλεόραση... 
Αλλά πρέπει να αποχωριστείς και την 
παντόφλα! 

Μέσα στο σύνηθες βλαχοαμερικάνικο σκη-
νικό της μικρής πόλης (που ζει από μια βιο-
μηχανία... μολυβιών!), το ζευγάρι του Χέτζες 
παίρνει τα απαραίτητα μαθήματα στο διαφο-
ρετικό, φορώντας, αρχικά, μακριές κάλτσες 
στα πόδια του Τίμοθι, για να τον προστατεύ-
σει από την κοροϊδία του σχολείου, παραγνω-
ρίζοντας το αληθινό μήνυμα της κοροϊδίας 
του σεναρίου, με μια τελική σεκάνς υιοθεσίας 
που θα σε κάνει να δακρύσεις μόνο αν βιώ-
νεις παρόμοιο πρόβλημα με το ζευγάρι των 
ηρώων.

Σε μια παράδοση «μαγικών» χολιγουντιανών 
φιλμ που υμνούν τη διαφορετικότητα (από το 
«Big» μέχρι το «Powder») και την ανάγκη να 
μάθεις να ζεις με ότι σου φέρει η ζωή και να 
το αγαπάς μαζί, η ιστορία του «Τίμοθι Γκριν» 
περιορίζεται σε απλοϊκά συμπεράσματα για 
κουτορνίθια, με ένα άγγιγμα από θρησκευ-
τική σημειολογία αβάσταχτα αφελή (προ-
σοχή στη στάση του πιτσιρικά όταν απλώνει 
τα χέρια του προς το φως του ήλιου...). Θέλεις 

να σου το πω πιο... μεταφορικά; Είναι σαν 
αυτές τις όμορφες γλάστρες με το λουλου-
δικό που σου δίνει θαλπωρή όσο το χαζεύεις, 
αλλά, στο τέλος, θα σου μαραθεί θες δε θες... 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://disney.go.com/the-odd-life-of-timothy-green/?cmp=wdsmp_odd_url_dcomtimothygreen
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qDCc3KW2qBg
http://www.imdb.com/title/tt1462769/
https://www.facebook.com/OddLifeMovie?ref=ts&fref=ts
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ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ (2012)
(LAWLESS)

Είδος 
Δραματική Περιπέτεια

Σκηνοθεσία 
Τζον Χίλκοουτ

Καστ 
Τομ Χάρντι,  
Σάια ΛαΜπαφ,  
Γκάι Πιρς,  
Τζέσικα Τσάστεϊν,  
Μία Γουασικόφσκα,  
Γκάρι Όλντμαν,  
Ντέιν ΝτεΧάαν

Διάρκεια 
116’

Διανομή  
ODEON

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Τρία αδέλφια κάνουν εμπόριο αλκοόλ την εποχή της 
ποτοαπαγόρευσης και μπαίνουν στο στόχαστρο ενός 
ιδιαίτερα επίμονου ομοσπονδιακού αστυνομικού, με 
αποτέλεσμα ατέλειωτα μακελειά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η βία συνδέεται με την ωμότητα 
και τη βλακεία στο σινεμά. Ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα 
είναι ο «Killer Joe» του Γουίλιαμ Φρίντκιν, για να μιλήσουμε 
μόνο για την τρέχουσα σεζόν. Στις περισσότερες από τις 
ταινίες όπου γίνεται αυτός ο συσχετισμός, όμως, υπάρχει ένα 
γενικότερο σχόλιο. Η ιστορία έχει ένα περιεχόμενο που ανα-
φέρεται σε μια κατάσταση η οποία επηρεάζει περισσότερο 
κόσμο από τα μετρημένα στα δάχτυλα πρόσωπα του καστ. 
Οι «Παράνομοι», δεν προσπαθούν να κάνουν τίποτα απ’ όλα 
αυτά. Απλώς αφηγούνται μακρόσυρτα την ιστορία μιας οικο-
γένειας τοπικών γκάνγκστερ, που δεν κάνουν τίποτα άλλο 
πέρα από το να εκμεταλλεύονται μια κατάσταση, συγκεκρι-
μένα την ποτοαπαγόρευση, και να επιδεικνύουν την ωμή βία 
τους με κάθε ευκαιρία.

η γνωμη του mr. klein

Κάτι βλαχαδερά στη 
Βιρτζίνια της ποτοαπα-
γόρευσης κάνουν τσα-
μπουκάδες, πέφτει κανάς 
σουγιάς, ένα πιστολίδι, 
ξυπνάς για λίγο, εξαρτά-
ται κι από το κάθισμα... 
Μη χάσεις τις σκηνές που 
πάνε να σκοτώσουνε τον 
Χάρντι, τύφλα να’ χει η 
Δευτέρα Παρουσία!

25 οκτωβριου 2012
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν είσαι hardcore fan του Νικ Κέιβ και 
φιλάς το χώμα που πατάει, ίσως σε ενδι-
αφέρει τι έχει κάνει ως σεναριογράφος 
(εγώ σε προειδοποίησα). Αν, πάλι, σε 
γκανγκστερική περιπέτεια περιμένεις 
ρυθμό και συναρπαστική πλοκή, έχεις 
χάσει από χέρι.

Ειλικρινά, περίμενα την ώρα και τη στιγμή 
να τελειώσει η ταινία και η - όχι καλή - 
γνώμη που είχα για τις ικανότητες του Χίλκο-
ουτ (ήδη κατέστρεψε ένα εξαιρετικό βιβλίο, 
το «Δρόμο» του Κόρμακ ΜακΚάρθι), δεν 
άλλαξε με τους «Παρανόμους». Υποτίθεται 
πως ό,τι συμβαίνει στην ταινία βασίζεται σε 
αληθινή ιστορία και αυτό δηλώνεται από την 
αρχή, λες και εγγυάται το ενδιαφέρον που θα 
προκαλέσει. Δεν τα καταφέρνει.

Ο Χίλκοουτ συνεργάζεται ξανά (μετά το «The 
Proposition») με τον - σεναριογράφο - Νικ 
Κέιβ (κάνε καλύτερα καμιά συναυλία στο 
Λυκαβηττό...) και κατάφερε να συγκεντρώσει 
ένα πλούσιο καστ καλών ηθοποιών. Ε, και; 
Στο μεγαλύτερο μέρος της ταινίας περιφέ-
ρονται, βρίζουν, ρίχνουν καμιά πιστολιά και 
γλυκοκοιτάζουν τις beauties της ταινίας, την 
Τζέσικα Τσάστεϊν και τη Μία Γουασικόφσκα, 
που κι αυτές φέρονται αμήχανα σα να μην 
ξέρουν τι ακριβώς να κάνουν.

Ο μόνος που προσπαθεί να στήσει έναν τύπο, 
είναι ο Γκάι Πιρς στον ρόλο της ομοσπονδι-
ακής νέμεσης των αδελφών, αλλά κι αυτός 
φαίνεται υπερβολικός απέναντι στην πλαδα-
ρότητα που χαρακτηρίζει όλους τους άλλους 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

χαρακτήρες. Όσο για την τελική σκηνή 
αναμέτρησης, αν τη δει κανείς με διάθεση 
κανιβαλισμού, προκαλεί περισσότερο γέλιο 
από τα video με τους «χειρότερους θανάτους 
στο σινεμά», αφού ο Τομ Χάρντι αποδεικνύε-
ται απέθαντος - αν και έχει φάει ένα κιβώτιο 
σφαίρες!

http://lawless-film.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=j19CPpY9ml4
http://www.imdb.com/title/tt1212450/
https://www.facebook.com/LawlessTheMovie?ref=ts&fref=ts
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CALIFORNIA DREAMIN’ 
(2007)
(NESFARSIT)

Είδος 
Σατιρική Δραμεντί

Σκηνοθεσία 
Κριστιάν Νεμέσκου

Καστ 
Αρμάντ Ασάντε,  
Ράζβαν Βασιλέσκου,  
Μαρία Ντινουλέσκου,  
Ιόν Σαπντάρου

Διάρκεια 
155’

Διανομή  
NEW STAR

του Άγγελου Μαύρου

Ρουμανία, 1999: τρένο με ΝΑΤΟϊκό εξοπλισμό ραντάρ 
για το Κόσοβο, συνοδεία γιάνκηδων λοκατζήδων, 
μπλοκάρεται σε συνοριακό χωριό από αντιγιάνκη κι 
ελαφροχέρη σταθμάρχη που απαιτεί «έγγραφα». Η 
κόρη του την πέφτει στο λοχία με μεταφραστή συμ-
μαθητή που την αγαπά κρυφά, ενώ ο κοινοτάρχης 
- λαμόγιο κάνει γλέντι για τους «συμμάχους», ο διοι-
κητής τους «φορτώνει» κι απεργοί εργοστασίου δια-
δηλώνουν. Σε πέντε μέρες τι τους ξημερώνει; 

Το «Καλωσήρθε το Δολάριο», στους ιδιοτελείς ευσεβείς 
πόθους των διόλου αγνών ιθαγενών (εδώ οι εθνικές και 
τοπικές πολιτικές αρχές) «προβαλλόμενους» στα διερχόμενα 
«Αμερικανάκια». Το «Sugartown», στο βλαχομπαρόκ ψιμυθι-
ώσεων νυφοπάζαρο - σανίδα σωτηρίας ενός προγραμμένου 
αύριο (εδώ και της καταπιεσμένης νεανικής λίμπιντο). «Η 
Κόρη μου η Σοσιαλίστρια», στη σε σημείου κοσμοχαλασιάς 
συνεύρεση της θυγατέρας του αντιδραστικού με το παλικάρι 
στο απέναντι στρατόπεδο (εδώ διττά, αφενός ο ΟΥΚάς, αφε-
τέρου ο αγγλομαθής γιος του αρχηγού απεργού). Την ψάχνεις 
α λα ελληνικά; Αυτά θα «δεις». 

Αντικειμενικά και για τους με πιο εξωστρεφείς ανησυχίες: 
ο γειτονικός διονυσιακός αλληλοσπαραγμός πλειοψηφικά 
της φιλμογραφίας των Κουστουρίτσα και Πασκάλιεβιτς (εδώ 
η καταληκτήρια μοιραία σύρραξη, που γίνεται τριπλό κάτο-
πτρο: του καθεστωτικού εργαστηρίου της Ρουμανίας, του 
διπλανού γιουγκοσλαβικού «προβλήματος» και του νυν και 
αεί «εξωτερικού παράγοντα» στην πυριτιδαποθήκη της χερ-
σονήσου μας), κληροδοτημένοι απ’ τον προπάτορα Πιντιλίε ο 
Βασιλέσκου (πρωταγωνιστής - σήμα κατατεθέν) κι ο επώδυ-
νης θυμηδίας δάκτυλος επί τον τύπον των ήλων στην πολύ-
παθη ιστορία και τη βρώμικη πραγματικότητα της χώρας του 
Δράκουλα (προσέξτε το γκαγκ με τα γυμνά μπαλέτα του… 

η γνωμη του mr. klein

Ρουμάνικο. 155 λεπτά. 
Του 2007! Ούτε στο 
κανάλι της Βουλής δεν 
πρέπει να το έπαιζαν, 
δηλαδή...

25 οκτωβριου 2012



PAGE 17 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν έχεις δει τα ρέστα βραβευμένα από 
κείθε, δεν πέφτεις (πολύ) έξω, αλλά μην 
περιμένεις «αριστούργημα». Αμύητε και 
του αγοραίου σινεμά, είσαι γι’ αλλού. 

Κόμη), αλλά κυρίως το «Τι Έκανες Στον 
Πόλεμο Μπαμπά;» του Έντουαρντς (το δια-
πραγματευτικής τραμπάλας ξέσαλο χρονικό 
έλξης / απώθησης ethnic οικοδεσποτών και 
εκ δυσμών φιλοξενουμένων στα χακί) είναι 
που κρύβονται εδώ.

Το… πακέτο; Σπάνια στέρεο άθροισμα των 
επιρροών και των μερών του, το ολοκληρω-
μένο από ομάδα συνεργατών του ντεμπούτο 
τού διακεκριμένου μικρομηκά Κριστιάν 
Νεμέσκου, που σκοτώθηκε διαβόητα από 
τροχαίο στο Βουκουρέστι 6 χρόνια πριν ενώ 
postαρε το φιλμ, επιζεί με εμφανή προβλή-
ματα ροής και ακολουθίας σκηνών, ακρί-
βειας στις διαβαθμίσεις τόνων και μορφικού 
στίγματος ως κατατριβών γεωπολιτικής και 
διαπροσωπικής διπλωματίας συν διαπολιτι-
σμικών επαφών και κοντρών ιλαροτραγωδία 
«Εδώ είναι Βαλκάνια» (όχι και τόσο) παρα-
λόγου. Ο αδόκητος χαμός τού δημιουργού, 
υπεύθυνος για τη φυγόκεντρη «δραματουρ-
γία στη μουβιόλα», δεν έχει καμία σχέση, 
βέβαια, με το φακό που ψάχνεται υφολογικά, 
τα δάνεια θεματολογίας, και τις μη χωνεμένες 
απ’ τις περσόνες γωνίες καρικατούρας και 
ψυχολογικές παραμέτρους (εδώ κατεξοχήν 
αποτυγχάνει το και δομικά προβληματικό, 
κατατμημένο flashback Β’ Παγκοσμίου για τις 
κόντρα USA ρίζες τού «ξέρεις ποιος είμ’ εγώ, 
ρε;» σιδηροδρομικού).

Το ταλέντο δεν κρύβεται. Στον συχνά ευφυή 
καυτηριασμό της ενδημικής παγαποντιάς, 
αμάθειας, οπορτουνισμού, αρχομανίας, υστε-
ροβουλίας, γραφειοκρατίας, λαθροχειρίας και 
μετεφηβικής ασφυξίας τής σε σημείο Τρίτου 
Κόσμου, ρημαγμένης, καταλοίπων Ανατολι-
κού Μπλοκ επαρχίας. Στη ζωντάνια και το 
ανθρωποβάθος στιγμών σκίτσων και κονέ. 
Και στο σχεδίασμα μύθου με το οποίο ένας 
πιο έμπειρος του εκράν θα ένωνε Ιονέσκο και 
Πουίου, συμπατριώτες τού εκλιπόντος. Το εν 
λόγω απαθανατίζεται μόνο εις μνήμην. Ενός 
auteur που δεν πρόλαβε να γίνει arthouse 
εξπέρ…

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.californiadreaminnesfarsit.ro/
http://www.youtube.com/watch?v=75NoNVMkQwU
http://www.imdb.com/title/tt0449573/
https://www.facebook.com/pages/California-Dreamin/107814879248255?ref=ts&fref=ts
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