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Την περασμένη Τρίτη το βράδυ, βγαί-
νοντας από την προβολή του «Shut 
Up and Play the Hits» στις Νύχτες 
Πρεμιέρας, πληροφορήθηκα πως 

έπρεπε να πάω οπωσδήποτε σε «μυστική» 
προβολή ελληνικής ταινίας στο Δαναό, το 
Σάββατο (29/9), στις 21:00. Μου ήρθε και 
υπενθύμιση μέσω mail, διότι η ταινία, μάλ-
λον, θα έβγαινε «πολύ σύντομα» και ίσως δεν 
υπήρχε άλλη δυνατότητα για δημοσιογρα-
φική προβολή. Ως γνωστόν, μερικοί άνθρωποι 
σε τούτο τον κόσμο έχουν και ζωή και, ενίοτε, 
αξιοποιούν κάπως καλύτερα το βράδυ του 
Σαββάτου. Σε μερικές χώρες, δε, αυτό το απο-
καλούν και «ξεκούραση»!

Δεν πήγα στην προβολή. Κανείς από το 
FREE CINEMA δεν πήγε στην προβολή. 
Και άλλοι συνάδελφοι δεν πήγαν στην 
προβολή. Και τη Δευτέρα (1/10) το πρωί, 
μαθαίνουμε πως «Η Κόρη» του Θάνου 
Αναστόπουλου διανέμεται σε δύο αθηναϊκούς 

κινηματογράφους από τις... 4 του Οκτώβρη. 
Σήμερα, δηλαδή! Ακολουθεί ένας μικρός αγώ-
νας δρόμου, για να λάβω, τελικά, την Τρίτη 
(στις 11:50), ένα link και να κάνω download 
ολόκληρο το φιλμ για να το δούμε και ν’ απο-
φασίσουμε ποιος θα γράψει την κριτική του.

Να λέμε ευτυχώς, δηλαδή, που δεν παίζουν 
την ταινία σε μαντρί με projector! Και ίσως 
ακούσω και σχόλια ότι αδίκησα το καλλιτε-
χνικό έργο, επειδή το είδα σε high definition 
τηλεόραση (αλλά με κατώτερης ποιότη-
τας αρχείο), αντί της τέλειας προβολής στο 
Δαναό, όπου «Η Κόρη»... καταχειροκροτή-
θηκε από το σύνηθες κοινό ελληνικής πρεμιέ-
ρας, με τους φίλους του εκάστοτε σκηνοθέτη 
και τους λοιπούς «αυλικούς», οι οποίοι, στην 
προκειμένη, θα συγκινήθηκαν επειδή βρήκαν 
το χαμένο, νόθο αδελφό των Νταρντέν.  
Σε ένα άλλο, παράλληλο σύμπαν, η αληθινή 
ζωή συνεχίζεται...

Editorial
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Hλίας Φραγκούλης

http://iliaskyriazis.com/


PAGE 6 | FREE CINEMA | ISSUE#30

ΑΓΑΠΗ (2012)
(AMOUR)

η γνωμη του mr. klein

Είναι μια γριά και παθαί-
νει εγκεφαλικό και μετά 
τριγυρνάει με το καρο-
τσάκι στο σπίτι, κατουριέ-
ται πάνω της και δε μπο-
ρεί να μιλήσει. Και του 
έλεγε του γέρου, να τη 
σουτάρει από την αρχή...

4 οκτωβριου 2012 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Μίκαελ Χάνεκε

Kαστ 
Ζαν-Λουί Τρεντινιάν, 
Εμανουέλ Ριβά,  
Ιζαμπέλ Ιπέρ 

Διάρκεια 
127’

Διανομή  
ODEON

του Ηλία Φραγκούλη

Συνταξιούχοι δάσκαλοι μουσικής στα 80 κάτι τους, 
ο Ζορζ και η Αν γερνάνε με αγάπη και αξιοπρέπεια 
μέσα στη γαλήνη της οικίας τους. Όταν η υγεία εκεί-
νης επιδεινώνεται με καλπάζουσα ταχύτητα, ο συζυ-
γικός ρόλος εκείνου θα ξεπεράσει τα όρια του μαρτυ-
ρίου. 

Ο Μίκαελ Χάνεκε δεν αγαπά τους ανθρώπους. Η ίδια μας 
η φύση, όμως, μέσα από τη φθορά στο χρόνο και την από-
λυτη ημερομηνία λήξης μας, στέκει ως ο χειρότερος κριτής 
της πορείας του ανθρώπινου είδους. Το τέλος είναι άσχημο, 
όση αγάπη και να’ χεις μέσα σου. Η εμπειρία σε εξαθλιώνει. 
Και εσένα και όσους ανθρώπους ζουν γύρω σου. Ο πόνος της 
σκέψης του φευγιού, και μόνο, αρκεί για να σαρκάσει απένα-
ντι στην άμυνα ή τις αντοχές του κάθε θνητού. Και μαζί, το 
τέλος της ζωής φέρνει τον οριστικό χωρισμό ανάμεσα σε δύο 
ανθρώπους που αγαπιούνται. Η «Αγάπη» του Χάνεκε χαμο-
γελά χαιρέκακα καθώς κοιτά το θεατή της στα μάτια, με ένα 
βλέμμα που θέλει να προκαλέσει μονάχα τον τρόμο. Ακόμη 
και ο τίτλος αυτής της ταινίας κρύβει μια βαθιά, αρρωστη-
μένη ειρωνεία. Όχι συναίσθημα. Ούτε... αγάπη.

Στο γνωστό, «αντιδραστικό» ύφος του σκηνοθέτη, σε σχέση 
με τη γραμμικότητα της αφήγησης ή τη σκόπιμη διάβρωση 
του κανόνα που θέλει ένα φιλμ να έχει αρχή, μέση και τέλος, 
ο Χάνεκε ξεκινά την ταινία του με το μεγαλύτερο spoiler που 
μπορείς να φανταστείς: το φινάλε. Μια ομάδα αστυνομικών 
σπάει την πόρτα της εισόδου ενός απλού, μεσοαστικού δια-
μερίσματος στο Παρίσι. Η μυρωδιά δείχνει να τους ενοχλεί. 
Ένα δωμάτιο είναι ερμητικά κλειστό, αυτοσχέδια μονωμένο. 
Μέσα του, κείτεται το κουφάρι μιας ηλικιωμένης γυναίκας, 
καλοντυμένης, καλλωπισμένης, με άνθη τοποθετημένα στο 
προσκεφάλι της. Αναπαύεται. Εν ειρήνη. Ο τίτλος του έργου 
εμφανίζεται στην οθόνη. Κι ύστερα, ο Ζορζ και η Αν βρίσκουν 
τις θέσεις τους σε ένα θέατρο. Θα παρακολουθήσουν ένα κον-
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σέρτο πιάνου. Οι θεατές του μας κοιτούν για 
λίγη ώρα. Είναι μια κάπως αμήχανη στιγμή. 
Ποιος είναι το θέαμα εδώ; Εκείνοι ή εμείς; 
Ποιος θα «παίξει» με τη... ζωή (του);

Οι υπόλοιπες συστάσεις γύρω από τη σχέση 
του ανδρόγυνου είναι καθαρά τυπικές. 
Κλινικά καθαρές, όπως η αισθητική των - 
αποκλειστικά - εσωτερικών πλάνων. Λίγοι 
καλοί γείτονες που βοηθούν το ηλικιωμένο 
ζευγάρι, μια κόρη που ακολούθησε καριέρα 
ως μουσικός, αλλά σπάνια βρίσκεται κοντά 
τους. Ο Ζορζ και η Αν είναι οι αποστειρω-
μένοι παππούδες που έχεις παρατήσει στο 
επίσης γηραλέο διαμέρισμά τους και επισκέ-
πτεσαι μονάχα αν σε βγάλει εκεί ο δρόμος 
σου, τυχαία. Δεν είναι τόσο τραγικό, γιατί 
αγαπιούνται. Συνυπάρχουν αρμονικά, δίχως, 
όμως, να υπολογίζουν πόσο μπορεί να τους 
λυγίσει η αδυσώπητη επαφή τους με το 
χρόνο. Έχουν περάσει τα 80. Θα συμβεί το 
αναμενόμενο. Αλλά δεν περνά από το νου 
τους. Ούτε καν τις στιγμές που τους καλούν 
σε κάποια κηδεία φιλικού τους, ηλικιωμένου 
προσώπου. Κανείς μας δε θέλει να το σκέ-
φτεται. Αλλά, στ’ αλήθεια, το σκεφτόμαστε...

Η συνέχεια είναι οδυνηρή. Εγκεφαλικά, 
σταδιακή παράλυση, μια καθημερινότητα 

όλο και πιο μαρτυρική, που εξαθλιώνει και 
τους δύο. Τη σχέση τους, το συναίσθημα, την 
αγάπη για τη ζωή. Οι θεατές που γνώρισαν 
το Χάνεκε μόλις χθες (η πλειοψηφία της πιο... 
mainstream μερίδας τού δήθεν arthouse - 
σκεπτόμενου κοινού), θα νομίσουν πως ο 
σκηνοθέτης τους αντιμετωπίζει με ειλικρινές 
συναίσθημα, που, υποχρεωτικά, απογυ-
μνώνει τη συγκίνηση από τα τεκταινόμενα. 
Προσωπικά, αισθάνθηκα τόσο άβολα, όπως 
και στην πρώτη θέαση του «Der Siebente 
Kontinent» (1989), φιλμ στο οποίο μια οικο-
γένεια ρευστοποιεί την περιουσία της, κατα-
στρέφει κάθε υλικό αγαθό, σκοτώνει κατοικί-
δια και τέκνα και προχωρά στην αυτοχειρία. 
Ναι, αυτή είναι η αγάπη του Χάνεκε για τον 
άνθρωπο.

Πώς μπορείς να συγκινηθείς με το έργο ενός 
μισάνθρωπου που χαίρεται με την οδύνη του 
θεατή απέναντι σε ήρωες τόσο ρεαλιστικούς, 
που βιώνουν το θάνατο δίχως την παραμικρή 
ελπίδα; Ποια είναι η αγάπη του Ζορζ για την 
Αν, όταν εκείνη φτάνει στο σημείο της μη 
επικοινωνίας, των φθόγγων που αγωνίζονται 
να γίνουν λέξη, φορτισμένη από το σωματικό 
πόνο; Ποιο είναι το νόημα μιας ταινίας που σε 
ειρωνεύεται δίχως ίχνος συμπάθειας, μπρο-
στά στην καταδίκη της θνητότητας (σου); Και 
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ποιος είναι αυτός ο Χάνεκε, ο οποίος νομίζει 
πως μπορεί να κάνει κακό «χιούμορ» μέσω 
της Τέχνης του, σαν ένα Υπέρτατο Ον που 
δημιούργησε ακόμη και... το θεατή; Διόλου 
τυχαία, τίποτε θρησκευτικό δε βρίσκει τη 
θέση του στα τόσο στατικά, νεκρικά κάδρα 
της «Αγάπης». Το ξέρουμε, άλλωστε, από την 
εποχή του «Funny Games» (1997), το οποίο 
εξακολουθεί να είναι το ουσιαστικό αρι-
στούργημα του Χάνεκε. Ο Δημιουργός είναι 
ο ίδιος, ο πλάστης που εφηύρε το remote 
control που μπορεί να κάνει rewind και ν’ 
ανατρέπει την εξέλιξη του έργου, πάντα εις 
βάρος του κοινού θνητού. Εις βάρος της 
αξιοπρέπειας που αγωνιζόμαστε να διατηρή-
σουμε, για εμάς και τον άνθρωπό μας, όσο 
ζούμε.

Βαθύτατα κυνική, απάνθρωπη, σχεδόν σαδι-
στική, η «Αγάπη» του Μίκαελ Χάνεκε είναι 
μια ταινία που πληγώνεται από τον εγωισμό 
του δημιουργού της πάνω στην αναπόφευκτη 
κορύφωση, απομακρύνοντας το φιλμ από την 
ειλικρινή απλότητά του. Πολλαπλά φινάλε 
διαδέχονται το ένα την αναποφασιστικότητα 
του άλλου, το καθάριο εγκλωβίζεται (σαν 
εκείνο το περιστέρι...) σε μικρές σεκάνς ανού-
σιου προβληματισμού, εσύ γνωρίζεις ήδη το... 
ένα και μοναδικό φινάλε. Πάντα το γνώριζες. 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Μια εξαιρετικά ψυχοφθόρα εμπειρία 
για το θεατή, το φιλμ θα δοκιμάσει την 
αντοχή πολλών, θα σοκάρει τους μεγαλύ-
τερους σε ηλικία (που θα έπρεπε να μεί-
νουν μακριά!) και θα σχολιαστεί έντονα, 
δημιουργώντας οπαδούς, διχασμένους ή 
και μικρή μερίδα που θα εγκαταλείψει 
την αίθουσα. Σίγουρα δεν μπορείς να το 
αγνοήσεις.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

Και κάπου εκεί, ειδικά, στο τέλος, δεν είναι 
ανάγκη να το σκέφτεσαι. Αυτό είναι και το 
μέγα λάθος του Χάνεκε εδώ. Νομίζει πως το 
σκέφτεται. Αλλά, ειλικρινά, δε χρειάζεται. 
Άλλωστε, ο Χάνεκε δεν αγαπά τους ανθρώ-
πους. 

http://sonyclassics.com/amour/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zac6sV1WkGU
http://www.imdb.com/title/tt1602620/
https://www.facebook.com/Love.Amour.Michael.Haneke
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Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ  
ΤΟΥ ΜΠΟΡΝ (2012)
(THE BOURNE LEGACY)

Είδος 
Περιπέτεια Κατασκοπείας 

Σκηνοθεσία 
Τόνι Γκίλροϊ

Καστ 
Τζέρεμι Ρένερ,  
Ρέιτσελ Βάις, 
Έντουαρντ Νόρτον,  
Όσκαρ Αϊζακ,  
Στέισι Κιτς

Διάρκεια 
135’

Διανομή  
UIP

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Ένα ακόμη πρόγραμμα εκπαίδευσης των μυστικών 
υπηρεσιών αποφασίζεται να καταργηθεί και μαζί  
του «καταργούνται» και οι εκπαιδευόμενοι. Επιζεί 
μόνο ο Άαρον Κρος, που αναζητεί μια επιστήμονα, 
υπεύθυνη για τα φάρμακα από τα οποία είναι εξαρ-
τημένος. Μαζί θα αρχίσουν να κρύβονται, ενώ τους 
καταδιώκει η CIA.

Πώς δίνεις συνέχεια σε μια εξαιρετικά επιτυχημένη τριλογία 
περιπετειών, χωρίς να εξευτελιστείς και χωρίς να προδώσεις 
τις προηγούμενες ταινίες; Η πρόταση του Τόνι Γκίλροϊ είναι 
να ρίξει τους ρυθμούς, να συστήσει νέους χαρακτήρες και να 
μας τους γνωρίσει, χωρίς να τους βάζει να τρέχουν ασταμά-
τητα ενώ δε γνωρίζουμε ποιοι είναι.

Θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για τον Γκίλροϊ να υπερθεματίσει 
στη δράση, έπειτα από τις δύο ταινίες που σκηνοθέτησε ο 
Πολ Γκρίνγκρας, υποδείγματα περιπέτειας, με σκηνές κατα-
δίωξης για ανθολογία. Η δύναμή του βρίσκεται στο σενάριο. 
Είναι, άλλωστε, από τους πιο περιζήτητους σεναριογράφους 
του Χόλιγουντ - συμμετείχε και στο γράψιμο των προηγού-
μενων ταινιών - και το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, με το 
«Michael Clayton», ήταν ταινία που βασιζόταν στους διαλό-
γους παρά στη δράση.

Εδώ, ωστόσο, πρόκειται για μια ταινία Μπορν και η δράση 
δεν μπορεί να λείπει. Είναι, όμως, μια δράση διαφορετικού 
τύπου, πιο «εσωστρεφής» (αν μπορεί να τη χαρακτηρίσει 
κανείς έτσι), σαν τον χαρακτήρα του Άαρον Κρος, του πρά-
κτορα που επιβιώνει από την ξαφνική απόφαση κατάργη-
σης του προγράμματος Οutcome. Πιο λιγομίλητος, λιγότερο 
χαρισματικός από τον Τζέισον Μπορν, ίσως, ο Κρος, όπως τον 
ερμηνεύει ο Τζέρεμι Ρένερ, δεν ψάχνει αμέσως απαντήσεις 
για το τι συμβαίνει, αλλά τα φάρμακα από τα οποία είναι 
εξαρτημένος. Αυτό θα τον οδηγήσει στην επιστήμονα Μάρτα 

η γνωμη του mr. klein

Καλά κάνανε και κρύ-
ψανε τη βλακόφατσα  
του Ματ Ντέιμον. Αλλά 
στο δρόμο χάσανε και την 
περιπέτεια! Να ξαμοληθεί 
η CIA για το sequel..

4 οκτωβριου 2012
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Σέρινγκ, επιζήσασα κι αυτή από μια αντί-
στοιχη «κατάργηση» του δικού της τμήματος. 
Η συνάντησή τους και η αλληλεξάρτηση που 
αναπτύσσεται θα τους φέρει στη Μανίλα, 
όπου διαδραματίζεται και η βασική σκηνή 
καταδίωξης της ταινίας (ε, δεν μπορεί, θα 
είχε και μια τέτοια). 

Η ταινία, όπως λέει και ο τίτλος, περισσότερο 
«εμπνέεται» από το χαρακτήρα του Μπορν, 
παρά αναφέρεται σε εκείνον. Τα γεγονότα 
συνδέονται με αυτόν, χωρίς, όμως, να τον 
δούμε ποτέ. Ο Γκίλροϊ έχει πετύχει κάτι ασυ-
νήθιστο: Έχει γυρίσει μια καλή περιπέτεια 
χωρίς καταιγιστική δράση και έχει αναπτύξει 
ικανοποιητικά τους νέους χαρακτήρες, χωρίς, 
τελικά, να έχουμε μάθει πολλά πράγματα για 
εκείνους και το παρελθόν τους. Ιδιαίτερα για 
τον Κρος, που είναι το νέο βασικό πρόσωπο, 
είναι προφανές ότι υπάρχουν πολλά ακόμη 
πράγματα που δεν έχουν αποκαλυφθεί και 
περιμένουν ένα sequel. 

Η τελική γεύση που αφήνει η «Κληρονομιά 
του Μπορν» είναι ένα «ναι» (πειστικοί χαρα-
κτήρες, έξυπνη δράση, σεβασμός στις προη-

γούμενες ταινίες), με αρκετά «αλλά» (ανισό-
τητα μεταξύ διαλόγου και δράσης). Η πρώτη 
προσπάθεια αξιοποίησης της... κληρονομιάς 
του ομώνυμου ήρωα πείθει για τις προθέσεις. 
Για τη συνέχεια, θα χρειαστεί κάτι περισσό-
τερο. 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν περιμένεις ακροβατικές σκηνές κατα-
δίωξης, ίσως να απογοητευτείς. Αν θέλεις 
να δεις καλοσχεδιασμένους χαρακτήρες 
σε μια περιπέτεια με ένταση, θα περάσεις 
καλά. Σε κάθε περίπτωση, το εισιτήριο 
δεν θα το κλάψεις.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.thebournelegacy.com/#/home
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=g6hR9B97Udo
http://www.imdb.com/title/tt1194173/
https://www.facebook.com/TheBourneSeries
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ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ (2008)
(SONBAHAR)

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Οζκάν Αλπέρ

Καστ 
Ονούρ Σαϊλάκ,  
Μέγκι Κομπάλντζε,  
Σερκάν Κεσκίν

Διάρκεια 
99’

Διανομή  
NEW STAR

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Αφού αποφυλακιστεί, πολιτικός κρατούμενος επι-
στρέφει στο χωριό του, χωρίς να μπορεί να προσαρ-
μοστεί εύκολα στην καθημερινότητα και διαπιστώνο-
ντας ότι και οι πρώην ομοϊδεάτες του έχουν βολευτεί. 
Καταφύγιό του, η φύση και η σχέση του με μια πόρνη.

Όση επιρροή (μπορείς να την πεις και ζημιά) άσκησαν οι ται-
νίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου στους περισσότερους Έλλη-
νες κινηματογραφιστές που τον αντέγραψαν για τις επόμενες 
δεκαετίες, τόση φαίνεται να ασκούν και οι ταινίες του Νουρί 
Μπίλγκε Τζεϊλάν στους σύγχρονους Τούρκους σκηνοθέτες. 
Πρόκειται, βέβαια, για μια σχολή που έχει μεγαλύτερη διάρ-
κεια, όμως, οι άμεσες επιρροές είναι εμφανείς.

Σκηνοθετικό ντεμπούτο του Οζκάν Αλπέρ, το «Φθινόπωρο» 
έχει τα προτερήματα και τα ελαττώματα ενός πρωτοεμφα-
νιζόμενου στον οποίο αξίζει να δώσεις προσοχή. Από τη μία, 
την τελικά αποτελεσματική υπερπροσπάθεια δημιουργίας 
κάδρων ωραία κινηματογραφημένων, που φιλοδοξούν να 
«μιλούν» από μόνα τους, και από την άλλη την ελλιπώς ανε-
πτυγμένη ιστορία και το καταφύγιο σε κλισέ.

Το μοτίβο του μοναχικού ήρωα που επιστρέφει σε έναν τόπο 
όπου δεν μπορεί να επικοινωνήσει πια με τους ανθρώπους 

η γνωμη του mr. klein

Το βρήκα! Κάναμε ζημιά 
μέχρι και στην Τουρκία 
με το Θόδωρα, γι’ αυτό κι 
εκείνοι τώρα μας εκδικού-
νται με τα τηλεοπτικά! 
Όλα εδώ πληρώνονται...

4 οκτωβριου 2012
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν έχεις μάθει βασικά τουρκικά βλέπο-
ντας Ονούρ και Σιλά, ίσως ανακαλύψεις 
ότι στην Τουρκία γυρίζουν και κάτι άλλο 
πέρα από σαπουνόπερες. Αν πάλι είδες 
πολύ ελληνικό σινεμά το ’80 και το ’90 
και είπες «όχι άλλο, φτάνει», μάλλον θα 
προτιμήσεις κάποια άλλη εποχή από το 
Φθινόπωρο...

official trailer

imdb

facebook page

link me

με τους οποίους είχε επαφή, μπορεί να είναι 
χιλιοειπωμένο, έχει, όμως, πάντα περιθώρια 
να παρουσιαστεί με έναν άλλο τρόπο, μια 
διαφορετική ματιά. Ο κατά βάση σιωπηλός 
Γιουσούφ, βρίσκει μια ισορροπία με την 
επαφή του με τη φύση, κι αυτό είναι το πιο 
πειστικό και ειλικρινές κομμάτι της ταινίας, 
αφού είναι γυρισμένο με αρκετή σιγουριά.

Εκεί που ο Αλπέρ αποτυγχάνει, είναι όταν 
πέφτει στην παγίδα να βάλει το Γιουσούφ σε 
επαφή με άλλους και ειδικά με τη Γεωργιανή 
πόρνη Έκα. Ο χαρακτήρας της εκδιδόμενης 
με τη μεγάλη καρδιά και τη βαθιά καλλιέρ-
γεια ανήκει στη λίστα των κλισέ που δε θα 
έπρεπε να χρησιμοποιηθούν ποτέ ξανά σε 
ταινία.

http://www.youtube.com/watch?v=36-ApLtaxBY
http://www.imdb.com/title/tt1330591/
https://www.facebook.com/pages/Autumn/109362869089894?nr=272424076201490
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MATCHING JACK (2010)

Είδος 
Ρομαντικό Δράμα

Σκηνοθεσία 
Νάντια Τας

Καστ 
Τζασίντα Μπάρετ,  
Τζέιμς Νέσμπιτ,  
Τομ Μπάρετ,  
Κόντι Σμιτ-ΜακΦι

Διάρκεια 
99’

Διανομή  
AUDIO VISUAL

Η Μαρίσα έρχεται αντιμέτωπη με την αιφνίδια λευ-
χαιμία του μονάκριβου γιου της, Τζακ, και ταυτό-
χρονα την αποκάλυψη των κατά συρροή απιστιών του 
συζύγου της.

Από εκείνες τις ταινίες που μόνο αν έχεις καρδιά από πέτρα 
σε αφήνουν ασυγκίνητο, αλλά αφού πέσουν οι τίτλοι τέλους 
και η ψυχραιμία επανέλθει, επανεκκινώντας τη λογική σου, 
τις αντιλαμβάνεσαι καθαρά και αδιαμφισβήτητα ως χαμένες 
ευκαιρίες για κάτι αν όχι σπουδαίο, τότε σίγουρα πιο ικανο-
ποιητικό… 

Τι κρίμα, λοιπόν, που οι σεναριογράφοι και η σκηνοθέτιδα 
αυτού του δράματος (που δε θα έπρεπε να φέρει το επίθετο 
«ρομαντικό» στο είδος του), αναλώνονται με τα πάθη και τα 
λάθη του παθολογικά άπιστου συζύγου, Ντέιβιντ (ο Αυστρα-
λός μαϊντανός σε ρόλους «κακών», αλλά μάλλον άδικα τυπο-
ποιημένος, Ρίτσαρντ Ρόξμπεργκ), ενώ θα μπορούσαν τόσο 
εύκολα να τον αφήσουν στο περιθώριο της αφήγησης, ως 
διαζευγμένο πατέρα με… σωτήριο για τον γιο του παιδί, από 
άλλη, παλιότερη σχέση. 

η γνωμη του mr. klein

Έχει το παιδί της λευχαι-
μία και ψάχνει η δόλια 
μάνα δότη για μεταμό-
σχευση ανάμεσα στα 
πιθανά μπάσταρδα του 
κερατούκλη συζύγου. 
STAR channel, Κυριακή 
μεσημέρι.

4 οκτωβριου 2012

της Ιωάννας Παπαγεωργίου
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Σε αυτή, την εναλλακτική περίπτωση, θα 
μπορούσαν να φτιάξουν ένα μικρό διαμάντι 
για όλα όσα, ενίοτε τραγικά, αλλά πάντα 
ανθρώπινα μας ενώνουν, σκορπίζουν όσα μας 
χωρίζουν, και μας δίνουν πανίσχυρα κίνητρα 
να συνεχίσουμε να ζούμε, και όχι απλά να 
επιβιώνουμε. Ως έχει, όμως, αυτή η διακεκρι-
μένη - σε ανά τον κόσμο... «οικογενειακά» 
φεστιβάλ - ταινία (που, ατυχώς, θα μπορούσε 
επίσης να περιγραφεί ως «η ιστορία του πώς 
η Μαρίσα βρήκε τον πραγματικό έρωτα στο 
πρόσωπο Ιρλανδού θαλασσοπόρου») κερδίζει 
ως ένα βαθμό τις εντυπώσεις χάρη στις απέ-
ριττες, τρυφερές ερμηνείες σύσσωμου του 
καστ. Και συγκινεί βαθιά μεν, φευγαλέα δε: 
κάθε φορά που δίνει χρόνο και βάρος στην 
ατρόμητη, όχι χωρίς χιούμορ και (αυτο)σαρ-
κασμό, σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ τόσο 
του Τζακ και του άρρωστου συγκατοίκου του 
στο νοσοκομείο, Φιν (ο ΜακΦι του «Ο Δρό-
μος» κάνει πάλι το θαύμα του), όσο και των 
απελπισμένων γονιών του καθενός, Μαρίσα 

και Κόνορ (πάντα εύστοχος ο Νέσμπιτ του 
«Ματωμένη Κυριακή»). Τουτέστιν, στις πιο 
ανεπιτήδευτες, ειλικρινείς, κωμικοτραγικές 
και δη, γενναιόδωρες στιγμές του. 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν προσπεράσεις την έλλειψη πρωτοτυ-
πίας και την άστοχη ενασχόλησή του με 
τις σεξουαλικές «αμαρτίες» του πατέρα, 
θα δυσκολευτείς να του αντισταθείς. Έχε 
εύκαιρα μπόλικα χαρτομάντιλα! 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.matchingjack.com/
http://www.youtube.com/watch?v=TobyUF7WT_k
http://www.imdb.com/title/tt1447499/
https://www.facebook.com/matchingjack
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ΣΙΩΠΗΛΟ ΣΠΙΤΙ (2012)
(SILENT HOUSE)

Είδος 
Θρίλερ Τρόμου

Σκηνοθεσία 
Κρις Κέντις,  
Λόρα Λάου

Καστ 
Ελίζαμπεθ Όλσεν,  
Άνταμ Τρέζε,  
Έρικ Σέφερ Στίβενς

Διάρκεια 
86’

Διανομή  
ΣΠΕΝΤΖΟΣ 

Νεαρή, ο πατέρας της κι ο θείος της σουλουπώνουν 
- χωρίς ηλεκτρικό - εξοχικό προς πώληση. Ξαφνικά, 
κάποιος τους την πέφτει εκεί μέσα, τραυματίζει το 
μπαμπά, στοιχειώνει φοβικά την κοπελιά. Ποιος και 
τι τιμωρία επίκειται για ό,τι αμαρτωλό συνέβη εκεί 
παλιά; 

Εννέα χρόνια μετά το «Άγριος Ωκεανός», «βουτάνε» ακόμα... 
Με την κακή έννοια, δυστυχώς, οι Κρις Κέντις και Λόρα 
Λάου, που μη δείχνοντας την «Αποστροφή» τους για τη 
«Μεταφυσική Δραστηριότητα», γκρεμίζουν τα εδώ θεμέλιά 
τους, το ουρουγουάνικο προπέρσινο, και ήδη κλασικό, «La 
Casa Muda», σ’ ένα απατηλά παρα-«Ψυχώ» μυστήριο τρό-
μου εν εγκλεισμώ μια κι έξω λήψης, που στο remake ημίφως, 
μοιραία, έφαγε τα μούτρα του. 

Χωθείτε κάτω απ’ το κρεβάτι, αλλά θα σας βρουν: η ατμό-
σφαιρα εστίας «μπου» déjà vu (το «Κλείδωσες;» κρατάει το 
φανάρι παραπλανητικά στο «Σπίτι των Ονείρων»), στυλιστι-
κές ποζεριές - κρούσματα ως δείκτες της «παίζει έγκλημα» 
κρυψώνας ιστορίας (η ματωμένη, κάθετη τουαλέτα), η real-
time σύμβαση που υπερβγάζει απωθημένα σε 90 λεπτά 

η γνωμη του mr. klein

Είναι μια ζαβή και λαχα-
νιάζει σ’ ένα σπίτι χωρίς 
ρεύμα, γιατί «κάτι» σκια-
χτικό την κυνηγάει εκεί 
μέσα. Η πρώτη σκηνή του 
έργου κρατάει κάπου 80 
λεπτά. Και μετά τέλειωσε.

4 οκτωβριου 2012

του Άγγελου Μαύρου
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Οπερατέρ - μοντέρ, σπάσ’ το κεφάλι σου 
πώς το έκαναν. Φρικολάτρη, παίζει μια 
ανατριχίλα αλλά μπορεί και να το βρεις 
σκότωμα χρόνου. Φεμινίστρια, θα γιουχά-
ρεις το ξόρκισμα αποκάλυψης. Εσύ που 
σκιάζεσαι ή βαριέσαι εύκολα, μακριά. 

link me

σύγκρυου / αγκομαχητού / ουρλιαχτού / 
κρυφτού / τρεχαλητού ελέω του ακουμπη-
τικά απειλητικού διφορούμενου «κακού». 
Κύριος ένοχος; Η λαλά cherchez la femme 
ανατροπή κατηγορίας «O Ψίθυρος των 
Πνευμάτων», τελικού (μετα)τραυματικά εκδι-
κητικού αναπαμού, μοναδικής πληγής του 
άμωμου latin πρωτοτύπου - στην ανακαίνιση 
του οποίου, ως ψευδοροφή γέννησης όψιμου 
σασπένς, πανωσηκώνεται ξανά εκνευριστικά 
γιάνκικα ο πατέρας - «τέρας».

Υπάρχει διαφυγή: κάποια αιφνίδια ντου 
χάρη στο συνένοχο σχεδιασμό σύγχρονου 
ή post ήχου που παίζει με τα νεύρα σας, το 
medium επιβιώνει τεχνικά οπτικά καθώς 
10 hd πλανοσκηνές «χτίζονται» αθέατα σε 
1 (ευσεβής πόθος η «Θηλειά») στον Avid, η 
Όλσεν ακούει και... «βλέπει» νεκρούς ανθρώ-
πους, χύνοντας αίμα δάκρυα κι ιδρώτα, αν 
και «χτυπάει» αναπόφευκτα γρήγορα υπο-
κριτική γυάλινη οροφή, θύμα του «Όλγα 

Τρέμει» Actors’ Studio. Σέρνεται αμερικανιά 
προκάτ στο «Σιωπηλό Σπίτι», ωστόσο. Εδώ 
θα γίνει ο τάφος σας, genre fans;

official site

official trailer

imdb

facebook page

http://whyisthishappeningtome.net/
http://www.youtube.com/watch?v=LXyM881ye4A
http://www.imdb.com/title/tt1767382/
https://www.facebook.com/SilentHouse
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Η ΚΟΡΗ (2012)

Είδος 
Οικογενειακό Θρίλερ 

Σκηνοθεσία 
Θάνος Αναστόπουλος

Καστ 
Σαβίνα Αλιμάνι,  
Άγγελος Παπαδήμας, 
Γιώργος Συμεωνίδης, 
Ιερώνυμος Καλετσάνος 

Διάρκεια 
87’

Διανομή  
STRADA FILMS

Δεκατετράχρονη αρπάζει το μικρό γιο τού (υπεύθυνου 
που το ξυλουργείο τους πάει για φούντο) συνεταίρου 
τού χωρισμένου, μέρες αγνοούμενου πατέρα της  
και τον κρύβει εκεί, ενώ στην Αθήνα γίνεται χαμός. 
Ως πού θα φτάσει το παιχνίδι (;) της και θα το... κάψει 
ή όχι εν τέλει η κόρη; 

Το «La Libertad» του Λισάντρο Αλόνσο στην ουβερτούρα και 
τα ιντερλούδια δασώδους, βεριτέ υλοτομίας; Το «Στην Καρ-
διά του Χειμώνα» της Ντέμπρα Γκράνικ στο εφηβικό μπού-
στο diy διαλεύκανσης πατροεξαφάνισης ως τελετής επώδυνα 
μυητικής στο τέλος της αθωότητας; Το «Alpha Dog» του Νικ 
Κασσαβέτης στα teenage σούξου μούξου δεσμώτη - ομήρου 
και το ακόλουθο διακύβευμα ζωής ή θανάτου του κρατούμε-
νου αγορίνα; «Ο Γιος» των αδελφών Νταρντέν στο μαστορικό 
habitat και τον (κατόπιν αλλαγής φύλου της κεντροηρωίδας) 

η γνωμη του mr. klein

Ελληνικό. Κοριτσάκι 
βουτάει αγοράκι και του 
λέει σε πόσα κομμάτια 
μπορεί να το κόψει, στο 
ξυλουργείο των χρεωμέ-
νων γονιών τους, όπου 
«κρύβονται» (και κανείς 
δεν ψάχνει!). Επιτέλους, 
η ευκαιρία που αναζητού-
σες για να γίνεις υλοτό-
μος. Και να πάρεις και τα 
βουνά...

4 οκτωβριου 2012

του Άγγελου Μαύρου
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Χαρντκορά του arthouse; Mόνο αν στηρί-
ζεις τα πάντα όλα made in Greece, αλλά 
θα απογοητευτείς. Άσχετε; Θάνος είπαμε, 
όχι Νίκος Αναστόπουλος. 

link me

τίτλο; Το «Wasted Youth» του Αργύρη Παπα-
δημητρόπουλου στο (στην απόξω) κάτοπτρο - 
φρέσκο μιας Ελλάδας σε αναβρασμό και, πια 
και, σε φαλιμέντο; Δε θα εκπλησσόμουν αν ο 
κινηματογραφόφιλος δημιουργός τού (ακόμη 
η καλύτερη δουλειά του) «Όλο το Βάρος του 
Κόσμου» τα έχει δει όλα. Πιάνομαι εξαπί-
νης γιατί, συνειδητά ή ασυνείδητα, τα κάνει 
συλλήβδην πριονίδι στην τρίτη και χειρότερη 
ταινία του, που δεν παίρνει «Διόρθωση», 
παλινωδώντας αβέβαια και άτεχνα ως 
σασπένς απαγωγής family δράματoς «Ανατο-
μία Ενός Εγκλήματος» συνιστωσών ντόπιων 
«κρίσεων» ή παθογενειών. 

Άσκοπες ασκήσεις ύφους με «ατμόσφαιρες» 
σε κάδρα αντιθέσεων (φωτός - σκιάς, πέτρας 
- ξύλου), «φιλική» συμμετοχή επαγγελμα-
τιών και ερασιτεχνών που συχνά προσιδιάζει 
σε αποτυχημένη πρόβα (θα... θιχτεί κάποτε 
κριτικά η δεύτερη, μόνιμα ανοιχτή πληγή της 
εγχώριας Έβδομης Τέχνης, το κάστινγκ;), 
σημαίνουσες ρητά κοινοτοπίες περί χρέους 
/ ευθύνης / διάλυσης που πλάι στα φόντα 
(διαδηλώσεις, μετανάστες σε δημόσιες υπη-
ρεσίες, ένα λογιστήριο) και στα βαλτά ντι-
ρέκτ πλανάκια επεισοδίων αποσκοπούν πεζά 
σε μια αλληγορική εθνική «προβολή» του 

θεατή, το επουσιώδες να ψάχνει αδιέξοδα 
το γνήσιο και να βρίσκει σχεδόν μόνιμα το 
κίβδηλο, καταλαμβάνοντας το χωροχρόνο 
του φιλμ κι αυταπατώμενο ότι έτσι διαφω-
τίζει χαρακτήρες: όλα βλέπουν τα δέντρα και 
χάνουν το δάσος, ενώ «Η Κόρη» «δρώντας» 
εκδικείται για τη στράφι ιθαγενή νέα γενιά 
σπασμωδικά. Με το μπαρδόν, αλλά έχετε 
καβαλήσει κάτι άλλο και όχι το Greek Wave 
εδώ, παιδιά…

official trailer

imdb

facebook page

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XpmnIzijaiYt
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XpmnIzijaiY
http://www.imdb.com/title/tt2084883/
https://www.facebook.com/ikorifilm
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BARBIE: Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ  
& Η ΠΟΠ ΣΤΑΡ (2012)
(BARBIE: THE PRINCESS & THE POPSTAR)

Είδος 
Animation

Σκηνοθεσία 
Εζίκιελ Νόρτον

Διάρκεια 
86’

Διανομή  
AUDIO VISUAL

Είναι μια πριγκίπισσα που θέλει να γίνει pop star  
και μια pop star που θέλει να γίνει πριγκίπισσα.  
Ω, τι δράμα!

Κινούμενο σχέδιο στεγνό, δυσκίνητο και ψεύτικο, όσο οι 
επώνυμες κούκλες πρωταγωνίστριές του. Μόνο που το μεν 
είναι και φαίνεται φτηνό, ενώ οι δε όχι τόσο. Τουλάχιστον, 
πιο ευφάνταστες ιστορίες θα σκαρφιστεί το βλαστάρι σου με 
τις πλαστικές τελευταίες, από αυτή που μας σερβίρει τούτο 
το χάρτινο, από κάθε άποψη, και θηλυπρεπές, με τη χειρό-
τερη δυνατή έννοια, υποκατάστατο παραμυθιού.

Η αλήθεια είναι βέβαια, πως τα πολύ πιτσιρίκια, και των δύο 
φύλων, θα το κάνουν αδιαμαρτύρητα χάζι. Στο σπίτι. Στην 
τηλεόραση (όπου, όπως οι προκάτοχοί του, θα φτάσει πολύ 
σύντομα, μέσω STAR ή – σε τιμή ευκαιρίας – DVD). Με την 
απαραίτητη προειδοποίηση για τα εξωπραγματικά πρότυπα 
που θέτει και την παντελή έλλειψη φαντασίας που το μαστί-
ζει. Γιατί αν το βλαστάρι σου θέλει καλά και σώνει να γίνει 
Barbie ή εκστασιάζεται με δωρεάν τεχνάσματα πλοκής / 
παραγεμίσματα σαν τη μαγική χτένα, το μαγικό μικρόφωνο 
και τον άπληστο μικροαπατεώνα manager της pop star, καλά 
θα κάνεις να ανησυχήσεις και να του αρχίσεις εντατικές 
συνεδρίες με Pixar και παλιά, καλή Disney!

η γνωμη του mr. klein

Γουάου! Λεκιάστηκα.

4 οκτωβριου 2012

της Ιωάννας Παπαγεωργίου
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν δεν είσαι ο Κεν, που ψάχνει απεγνω-
σμένα για πλαστική, σαν και σένα ασε-
ξουέλ, σύζυγο, όχι. Με άλλα λόγια, στη 
πραγματικότητα, τέτοιες «ταινίες» δεν 
έχουν κανένα λόγο (κινηματογραφικής) 
ύπαρξης και θα έπρεπε να χαρακτηρίζο-
νται ακατάλληλες για όλους!

link me

official trailer

imdb

facebook page

http://www.youtube.com/watch?v=lTCqkFNs8b8
http://www.imdb.com/title/tt2396690/
https://www.facebook.com/pages/Barbie-The-Princess-and-The-Popstar/119365301520499?fref=ts
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http://freecinema.gr/fragoulis-in-3/

