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Βρισκόμουν στο Λονδίνο, για τις συνε-
ντεύξεις του «Frankenweenie». 
Αρπάζω ένα φίλο και πάμε να δούμε 
το «Holy Motors» του Καράξ. 

Μεσημέρι, σε μικρό κουλτουρο-multiplex, 
φίσκα η αίθουσα! Αρχίζει το έργο. Με κοιτάζει 
ο φίλος μου. Με ξανακοιτάζει. Περνάνε μερικά 
λεπτά ακόμη και μου λέει πως, για να μη φύγει, 
θα πέσει να πάρει έναν υπνάκο, άμα ροχαλίσει 
να σκουντήξω... 

Ακολουθεί η δημοσιογραφική τής ταινίας του 
Μπέρτον, όπου, κατά τη διάρκεια των τίτλων 
τέλους, αρκετοί συνάδελφοι περίμεναν μπας 
και τους κοπεί το κλάμα για να σηκωθούν από 
το κάθισμα! «Είχατε χάσει κι εσείς pet σε μικρή 
ηλικία;», ήταν το ερώτημα που κυριαρχούσε 
στην έξοδο, αντιλαμβάνεσαι.

Πίσω στην Ελλάδα, μου μεταφέρουν πως 
οι ντόπιοι «ειδικοί» πάθανε εγκεφαλικά και 
οργασμούς με τον Καράξ και αδιαφόρησαν ή 
πέταξαν κάτι χλιαρά για το Μπέρτον. Έρχεται 
και η στιγμή που πάω να δω, μαζί με το «αγριε-
μένο πλήθος», το «Cloud Atlas», που τέτοιο... 

τριωράκι, ούτε στον εχθρό σου! Και ακούω 
κάτι ομορφιές και κάτι θαυμάσια, τι να πω, το 
βιολογικό μου ρολόι θέλει κούρδισμα, εγώ αν 
δεν είχα βγει να πάρω κάτι για μασούλημα, 
στο δεύτερο μισό θα με ξαπλώνανε και δεν έχω 
πει και σε κανέναν με ποιο τραγούδι να μου 
κάνουν την κηδεία!

Συμπέρασμα. Σε ποιο σύμπαν κατοικούν οι 
Έλληνες κριτικοί κινηματογράφου; Πότε 
πλήρωσαν εισιτήριο για τελευταία φορά; 
Τους νοιάζει ο αναγνώστης - θεατής; Πώς 
προστατεύεις το κοινό που δεν έχει απολύτως 
καμία σχέση με το «Holy Motors» και το 
ενδεχόμενο να πρόκειται περί αριστουργή-
ματος ή απατεωνιάς; Αυτή την εβδομάδα, με 
την ιδανική ταινία - αφορμή, είπα να εξομολο-
γηθώ τον διχασμό μου εκτενώς σε σχέση με το 
φιλμ του Καράξ. Το αποτέλεσμα μπορεί να σε 
ξενίσει. Παραδόξως, όμως, και οι δύο πλευρές 
της «controversial», διπλής κριτικής έχουνε τα 
δίκια τους. Σου μιλώ εκ πείρας! Και βαστάτε 
με, μην πιάσω και το «γαλλικό», γιατί στο 
στόμα μου το’ χω, έτοιμο...

Editorial
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Hλίας Φραγκούλης

http://www.iliaskyriazis.com/
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FRANKENWEENIE (2012) 

η γνωμη του mr. klein

Είμαι φιλόζωος. Το σκυ-
λάκι μίλησε στην καρδιά 
μου. Δε θα πω περισσό-
τερα για να μην εκθέσω 
την ανδρική μου τιμή.

22 νοεμβριου 2012 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Animation

Σκηνοθεσία 
Τιμ Μπέρτον

Διάρκεια 
87’

Διανομή  
FEELGOOD

του Ηλία Φραγκούλη

Ο Σπάρκι, ο αγαπημένος σκύλος του Βίκτορ, μας αφή-
νει χρόνους κάτω από τις ρόδες ενός αυτοκινήτου. 
Θα μπορέσει ο ανήλικος ιδιοκτήτης του να του δώσει 
ξανά ζωή, ακολουθώντας τα βήματα της επιστήμης 
(άντε, και του δόκτορος Φρανκενστάιν...); 

Ο τρόπος που ξεκινά το «Frankenweenie» φέρνει στο νου το... 
«Hugo» του Μάρτιν Σκορσέζε! Και τα δύο φιλμ φτιάχτηκαν 
από ανθρώπους που αγαπούν το σινεμά, έστω και από μια 
εντελώς διαφορετική οπτική - αισθητική. Και οι δύο ταινίες 
είναι 3D. Και στις δύο περιπτώσεις, ο ανήλικος ήρωας φαντά-
ζει σαν το alter ego του δημιουργού του, που επιστρέφει στην 
παιδική ηλικία για να βρει την πρώτη του μεγάλη αγάπη: το 
σινεμά.

Τα πρώτα πλάνα του «Frankenweenie» (το οποίο έχει τις ρίζες 
του στο ομώνυμο μικρού μήκους φιλμ που είχε γυρίσει για 
λογαριασμό της Disney ο Μπέρτον, πίσω στο 1984) απεικο-
νίζουν μια ταινία... μέσα στην ταινία, με τα χαρούμενα μέλη 
της οικογένειας του Βίκτορ, με 3D γυαλιά (τρελό κλείσιμο 
ματιού για τη σημερινή εξέλιξη του home viewing!), να απο-
λαμβάνουν μια από τις ερασιτεχνικές του (υπερ)παραγωγές, 
με πρωταγωνιστή το... δεινόσαυρο Σπάρκι. Ο Σπάρκι είναι το 
αγαπημένο pet σκυλί του δεκάχρονου αγοριού, που αν και δε 
φαίνεται τόσο δυσλειτουργικός, ούτε στο σπίτι αλλά ούτε και 
στο σχολείο, διακατέχεται από το σύνδρομο του αταίριαστου 
- μοναχικού τύπου (ακόμη ένα κλείσιμο του ματιού προς τον 
υποψιασμένο θεατή, ο οποίος θα αναγνωρίσει στο πρόσωπο 
του Βίκτωρ αυτοβιογραφικά στοιχεία του Μπέρτον, όχι απλά 
ως λάτρη του σινεμά αλλά και ως πρώιμου κινηματογραφι-
στή!). 

Γίνεται, λοιπόν, αμέσως κατανοητό το γεγονός πως παρακο-
λουθούμε το πιο προσωπικό έργο του σκηνοθέτη, από την 
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εποχή του «Ψαλιδοχέρη» (1990), τοποθε-
τημένο κι αυτό σε ένα suburban σκηνικό, 
παρόμοιο με τον κόσμο στον οποίο ανατρά-
φηκε ο Μπέρτον. Έναν «ξένο» τόπο, όπου οι 
ενήλικες σε τίποτε δε θυμίζουν μελλοντικές 
«προβολές» των ανήλικων τέκνων τους και 
το γκροτέσκο κοντράρεται άδοξα με το clean 
cut της στειρωμένης καθημερινότητας και 
του αμερικανικού «ονείρου» θαλπωρής. 

Μια και μόνο σκηνή, από το μάθημα του 
κυρίου Ρζικρούσκι (με μια εξαιρετική προ-
φορά Ανατολικοευρωπαίου από το Μάρτιν 
Λάνταου), μας αποκαλύπτει το «δεύτερο 
επίπεδο» του «Frankenweenie», που κρίνει 
τη θέση του ανθρώπου ως εμποδίου στην 
τεχνολογική εξέλιξη ή και στην ίδια τη Φύση 
ακόμη, ένα αρκετά ώριμο σχόλιο που συνυ-
πάρχει λειτουργικά με τις προσωπικές πινε-
λιές του Μπέρτον, γύρω από τον κινηματο-
γράφο και τους δεσμούς στοργής ανάμεσα σε 
ένα παιδί και την πρωταρχική μορφή «κηδε-
μονίας» στη ζωή, με την απόκτηση του πρώ-
του κατοικίδιου, το οποίο, αργά ή γρήγορα, 
ενδέχεται να δώσει και το πρώτο μάθημα 
περί θνητότητας.

Από τη στιγμή που ο Σπάρκι σκοτώνεται σε 
ατύχημα στην άσφαλτο, η ταινία σού υπο-
γραμμίζει τη σινεφιλική της πλευρά, σαν ένα 

homage στις ασπρόμαυρες monster movies 
της Universal, κυρίως από τη θρυλική περί-
οδο της δεκαετίας του ‘30, με πάμπολλες και 
παιχνιδιάρικες αναφορές, οι οποίες εμφανί-
ζονται σταδιακά σαν ένα trivia quiz για δυνα-
τούς λύτες και μανιακούς του είδους (αλλά 
και των μεταγενέστερων b-movies «κληρο-
νόμων» του, που γνωρίζουμε πως αγάπησε 
από παιδί ο Μπέρτον). Ο «Invisible Man», ο 
«Wolf Man», η «Mummy» και ο «Dracula», 
σε ανατριχιαστικά παιδιάστικες... τερατογε-
νέσεις, αναπτύσσουν (ειδικά στο τρίτο μισό 
του φιλμ) σεναριακές ανατροπές και subplots 
που δεν υπήρχαν στο μικρού μήκους του 
1984, χαρίζοντας μαγικές, καρικατουρίστικες 
στιγμές μακάβριου χιούμορ, φιλτραρισμένες 
με τη στοργή ενός ανθρώπου που βρήκε μέσα 
τους έναν πιο «συγγενικό» κόσμο - τόπο. 

Το τόσο γνώριμο για το σινεμά του Μπέρτον 
θέμα του θανάτου (φυσικά και υπάρχει η 
έστω μια, «εθιμοτυπική» σεκάνς νεκροτα-
φείου...), φορτίζεται όχι από φόβο προς το 
άγνωστο, αλλά με μια συγκίνηση αθωότητας, 
ενός ανθρώπου που έχει βρει τη γαλήνη στην 
όλη ιδέα του αναπόφευκτου. Αποκορύφωμα, 
η... «re-animated», αριστουργηματική σκηνή 
της καταδίωξης του σκύλου - «τέρατος» του 
Βίκτορ Φράνκενσταϊν μέχρι τον ανεμόμυλο, 
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Οι fans του Μπέρτον θα κλάψουν. 
Όσοι αγαπούν την υφή του stop motion 
animation (εδώ και σε 3D) θα πάθουν 
ταραχή με... το μαυρόασπρο! Τα παιδιά 
μιας κάποιας... μεγαλύτερης ηλικίας θα 
θελήσουν να το ξαναδούν. Οι δύσπιστοι, 
θα λυγίσουν με το που θα δουν το Σπάρκι 
να χοροπηδάει. Οι θεατές που δεν αρέ-
σκονται στο πιο προσωπικό, «διαφορε-
τικό» στιλ του δημιουργού ή στο μακά-
βριο χιούμορ, δεν πρόκειται να μάθουν τι 
πραγματικά εστί Τιμ Μπέρτον το 2012...

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

που θα έκανε ακόμη και τον Τζέιμς Γουέιλ να 
δακρύσει!

Σε επίπεδο παραγωγής, δουλειάς και συνερ-
γατών, το «Frankenweenie» παίρνει ένα 
καραμπινάτο άριστα. Μοναδικό το stop 
motion animation, με τις φιγούρες των 
puppets να διατηρούν τα τραχιά χαρακτηρι-
στικά των σχεδίων του Μπέρτον και το μαυ-
ρόασπρο να ανεβάζει την ένταση στις αντι-
θέσεις του αποχρωματισμένου, «ζαχαρωτού» 
κόσμου των suburbs με τη goth σκοτεινιά 
του τερατώδους. Οι χώροι - μινιατούρες, αν 
μπορέσεις και σταθείς με προσοχή μπροστά 
στην εικόνα για λίγα λεπτά, θα σε κάνουν 
να αισθανθείς το δέος για τον κόπο και το 
αποτέλεσμα που ξεχειλίζει από δημιουργική 
αγάπη. Από τις φωνές του συνόλου του καστ, 
μέχρι τον ήχο και τα αντίστοιχα εφέ, αλλά 
και το συναίσθημα της μουσικής του Ντάνι 
Έλφμαν, τα πάντα συνοδεύουν ιδανικά του 
όραμα του Μπέρτον.

Στα τελευταία λεπτά του «Frankenweenie» 
μπορείς ν’ ακούσεις με καθαρότητα την ψυχή 
ενός από τους πιο αυθεντικούς και σπουδαί-
ους εικονοκλάστες στην ιστορία του κινη-
ματογράφου, που στρέφεται με ειλικρίνεια 
απέναντι στο αίσθημα της απώλειας, για να 
σου δώσει την πιο απλή συμβουλή για τη 

ζωή: τίποτε δε χάνεται και τίποτε δε χρειά-
ζεται να «γυρίσει» πίσω, αν έχει μείνει για 
πάντα στην καρδιά σου. Ακόμη και το ίδιο 
σου το είναι. Εκείνης της νιότης...

http://disney.go.com/frankenweenie/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dLDoztBALQc
http://www.imdb.com/title/tt1142977/
https://www.facebook.com/Frankenweenie?ref=ts&fref=ts
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HOLY MOTORS (2012)

Είδος 
Σουρεαλιστική Κωμωδία

Σκηνοθεσία 
Λεός Καράξ

Καστ 
Ντενί Λαβάν,  
Εντίτ Σκομπ,  
Εύα Μέντες,  
Κάιλι Μινόγκ

Διάρκεια 
115’

Διανομή  
STRADA FILM

Ένας άνδρας ξυπνά, είναι έτοιμος για τη δουλειά, 
μπαίνει σε μια λιμουζίνα και κάθε φορά που βγαίνει 
από αυτήν... είναι ένας άλλος άνθρωπος!  

Εικόνες δευτερολέπτων, που παραπέμπουν στα ιστορικά, 
πρώτα καρέ κινούμενης εικόνας, εμφανίζονται εμβόλιμα 
στους τίτλους αρχής του «Holy Motors». Οι θεατές μιας 
κατάμεστης κινηματογραφικής αίθουσας κοιμούνται. Βαθιά. 
Κανένας ήχος από την ταινία που παίζει δεν είναι ικανός να 
τους βγάλει από το λήθαργο (του σινεμά σήμερα;). Ο πρω-
ταγωνιστής (ο Καράξ σε ένα εύστοχο cameo) του φιλμ μέσα 
στο φιλμ (;) σηκώνεται από το κρεβάτι του, ανιχνεύει την 
ταπετσαρία του τοίχου, βρίσκει μια κρυμμένη τρύπα και 
εφαρμόζει σε αυτήν το μεσαίο, μεταλλικό του «δάχτυλο», 
με τον τρόπο που θα χρησιμοποιούσε ένα κλειδί. Μια πόρτα 
ανοίγει από το πουθενά. Προχωρά, για να βρεθεί μέσα στην 
ίδια κινηματογραφική αίθουσα, στον άδειο της εξώστη, μ’ 
ένα μωρό και κάτι σκυλιά να κατηφορίζουν το διάδρομο στην 
πλατεία. Μια εικόνα σχεδόν ταρκοφσκική, ενός κοριτσιού 
που χαζεύει πίσω από ένα παράθυρο και ένα οικοδόμημα 
φουτουριστικού μοντερνισμού, σαν από ταινία του Τατί, 
μάλλον, μας μεταφέρουν στην πραγματική δράση του δικού 
«μας» φιλμ. Ένας καταιγισμός συμβόλων, αναφορών, σκέ-
ψεων και ιδεών που προσφέρονται για πολλαπλές αναλύσεις. 
Το «Holy Motors» σου έχει δηλώσει το ρόλο της ύπαρξής του 
ως ταινίας. Από ‘δω και πέρα, το ακολουθείς ή εγκαταλείπεις 
τα όπλα και χάνεσαι άσχημα στη διαδρομή. 

η γνωμη του mr. klein

Μην το κουράζουμε. Το 
Όσκαρ τής πιο «Μαλάκα 
μου!» ταινίας της χρονιάς. 
Θυμάσαι και του Κρόνεν-
μπεργκ; Δώσε λιμουζίνα 
στον κουλτουριάρη και 
πάρε του τα μυαλά!

22 νοεμβριου 2012

Controversy

Δύο αντίπαλες, διχαστικές κριτικές.  
Ποια είναι για σένα; Τολμάς να δεις ή να μη 
δεις την ταινία αυτή; Ποιον από τους δύο θα 
δείρεις, αφού πας σινεμά; Το FREE CINEMA 

σε βάζει στο δύσκολο ρόλο του τελικού κριτή!

του Ηλία Φραγκούλη
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Ο ήρωας, πιθανότατα τραπεζίτης, μεγα-
λοαστός και οικογενειάρχης, μπαίνει στην 
τεράστια λευκή λιμουζίνα του και εξέρχεται 
αυτής σαν... ηλικιωμένη, ζητιάνα μετανά-
στρια! Είναι μόλις ένας από τους πολλαπλούς 
ρόλους που θα υποδυθεί ως το τέλος της 
μέρας, ακολουθώντας ένα ημερήσιο schedule 
που ποτέ δε θα μάθουμε από ποιον και γιατί 
του ανατίθεται. Ακολουθεί η πρώτη σκηνή 
«μίμησης» της σεξουαλικής πράξης με στολές 
motion capture που έχει καταγραφεί στην 
ιστορία του σινεμά (ένα σχόλιο στους fake 
οργασμούς του κινηματογραφικού ερωτι-
σμού;), η κάθοδος ενός κλοσάρ στα έγκατα 
του Παρισιού, που θα τον βγάλει σ’ ένα 
νεκροταφείο... χορηγών και website διευ-
θύνσεων (για να χλευάσει και ο ταλαίπωρος 
μαρκετίστας), η απαγωγή ενός μοντέλου που 
πρέπει να απαρνηθεί την προβολή της γυναι-
κείας ομορφιάς, η αγγαρεία ενός πατέρα 
που πρέπει να μαζέψει την κόρη του από 
ένα εφηβικό party, ένα... μουσικό διάλειμμα 
(!) και κάμποσες ακόμη βινιέτες εκκεντρι-
κής ή σουρεαλιστικής δράσης, που επιτρέ-
πουν στον Ντενί Λαβάν ν’ αλλάξει συνολικά 
έντεκα ταυτότητες με την άνεση ενός ταχυ-
δακτυλουργού.

Σχεδόν κάθε «ιστορία» του ήρωα αντιπροσω-
πεύει διαφορετικά κινηματογραφικά είδη, σε 
υποχρεώνει να κοιτάξεις πίσω, στην Ιστορία 
του σινεμά, και να μαντέψεις με τι μπορεί να 
παίζει κάθε φορά ο Καράξ, ο οποίος ενορ-

χηστρώνει μια μεταφορική τραγωδία για το 
ανθρώπινο είδος και την Έβδομη Τέχνη, 
χωρίς να ξέρει, ακόμη και ο ίδιος, ποιο είναι 
το νόημα ή πώς μπορεί να ολοκληρώνονται (ή 
να ανακυκλώνονται) όλα αυτά. Όπως μαρ-
τυρά και η εμβόλιμη σεκάνς ενός απογυμνω-
μένου από τη χολιγουντιανή φινέτσα «μιού-
ζικαλ», στο οποίο η Κάιλι Μινόγκ τραγουδά 
το... «Who Were We?»!

Σε μια εποχή εκτροχιασμένη, από κάθε 
άποψη, ο Καράξ κάνει πραγματικότητα το 
πιο τρελό του «όνειρο» - σπουδή υπαρξι-
σμού στο σινεμά, σπάει πλάκα με τα είδη, 
το θεατή και, ακόμη πιο έντονα, τον κριτικό 
(υπήρξε κάποτε κι αυτό) της Τέχνης την 
οποία υπηρετεί κι ο ίδιος, στέλνει τον κινη-
ματογράφο για «ύπνο» (αντί της «χειμερίας 
νάρκης» στην οποία βρίσκεται στην πραγμα-
τικότητα) και αφήνει το μέλλον της ανθρω-
πότητας στα χέρια των δυνάμεων (;) που 
ορίζουν την κούρσα αυτής της λευκής λιμου-
ζίνας, της ζωής και των ρόλων της. Τη μέρα 
που πέρασε. Την επόμενη μέρα. Για πάντα. 
Η Εντίτ Σκομπ θα βγει από το «κουκούλι» 
προστασίας του χαρακτήρα της σοφέρ που 
υποδύθηκε, θα φορέσει ξανά εκείνη τη 
μάσκα, λες και είχαμε μείνει από πάντα στο 
1960 (μια στιγμή απόλυτης συγκίνησης για 
τους πιο φανατικούς εραστές του σινεμά), 
και θα μας καληνυχτίσει για να επιστρέψει 
στο σπίτι της. Αμήν.
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Controversy

του Ηλία Φραγκούλη

Εικόνες δευτερολέπτων, που παραπέμπουν 
στα ιστορικά, πρώτα καρέ κινούμενης εικό-
νας, εμφανίζονται εμβόλιμα στους τίτλους 
αρχής του «Holy Motors». Οι θεατές μιας 
κατάμεστης κινηματογραφικής αίθουσας... 
τον έχουν πάρει! Βαθιά. Είναι μια μελλοντική 
πρόβλεψη για τη μοίρα του κοινού που θα 
δοκιμάσει (ή θα κάνει το λάθος...) να εισχω-
ρήσει στη - δίχως καμία συνοχή - αφηγημα-
τική «ανταρσία» του Καράξ; Ο ίδιος ο σκηνο-
θέτης σηκώνεται από ένα κρεβάτι, ανιχνεύει 
την ταπετσαρία του διπλανού τοίχου, βρίσκει 
μια κρυμμένη τρύπα και εφαρμόζει σε αυτήν 
το μεσαίο, μεταλλικό του «δάχτυλο», με τον 
τρόπο που θα χρησιμοποιούσε ένα κλειδί. Η 
πόρτα που ανοίγει τον οδηγεί στην αρχική 
αίθουσα, όπου οι θεατές ακόμη κοιμούνται 
και ένα μωρό διασχίζει γυμνό το διάδρομο 
της πλατείας, ακολουθούμενο από κάτι σκυ-
λιά (ε;). Υπάρχει μεγάλη μερίδα του αποκα-
λούμενου «σινεφίλ» (the humanity!) κοινού, 
η οποία, ήδη, θα έχει καρφωθεί εκστατικά 
στην οθόνη, αναλύοντας πιθανούς «κώδικες» 
και αναφορές στο κινηματογραφικό παρελ-
θόν. Αν δεν ταυτιστείς με αυτή την ιδέα στο 
πρώτο πεντάλεπτο, φύγε τρέχοντας!

Ποτέ δε θα μάθουμε από πού έρχεται και 
πού πηγαίνει ο κεντρικός ήρωας του φιλμ, ο 
οποίος ξυπνά σαν τραπεζίτης, μεγαλοαστός 

και οικογενειάρχης (υποθετικά, πάντοτε), 
μπαίνει σε μια τεράστια λευκή λιμουζίνα για 
να πάει στη δουλειά του και εξέρχεται αυτής 
σαν... ηλικιωμένη, ζητιάνα μετανάστρια! 
Ως το τέλος της μέρας, θα έχει υποδυθεί 
έντεκα ρόλους (ο Ντενί Λαβάν ως υπόδειγμα 
χαμαιλέοντα, ουχί, όμως, και υποκριτικής, 
χρησιμοποιεί γκροτέσκα - ως επί το πλεί-
στον - προσωπεία δίχως την παραμικρή 
έγνοια εμβάθυνσης) που δείχνουν σα να 
του έχουν ανατεθεί, από την αρχή ως την 
τελευταία στιγμή του φιλμ. Κομπάρσος σε 
στολή motion capture, κλοσάρ... Νεάντερταλ, 
μικροαστός γονέας, κακοποιό στοιχείο σε 
αποστολή να σκοτώσει τον... εαυτό του και 
άλλα πολλά παράλογα, τα οποία εντάσσο-
νται στο πλαίσιο του «σουρεαλιστικού» για 
να ενοχλούν λιγότερο...

Με κάθε ρόλο του Λαβάν, μια αντίστοιχη 
«ιστορία» αντιπροσωπεύει και τις φιλμικές 
εμμονές του Καράξ, ο οποίος ενορχηστρώνει 
μια μεταφορική τραγωδία για το ανθρώπινο 
είδος και την Έβδομη Τέχνη (υποθέτουμε, 
έτσι;), χωρίς να ξέρει, ακόμη και ο ίδιος, ποιο 
είναι το νόημα ή πώς μπορεί να ολοκληρώ-
νονται (ή να ανακυκλώνονται) όλα αυτά! 
Δυστυχώς, το «μοντέρνο» σινεμά των αναφο-
ρών μας πηγαίνει, απλά, πίσω στις αναζητή-
σεις του σινεμά της δεκαετίας του ‘70 (για να 
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Controversy

μην πάμε λίγο πιο πίσω και πιάσουμε και τον 
Γκοντάρ...), εποχής κατά την οποία το ευρω-
παϊκό σινεμά δοκίμασε τα όρια της αναρχίας 
στην αφήγηση, που απείχαν προκλητικά 
από την κατηγοριοποίηση του σπονδυλω-
τού. Μπορεί ο Καράξ να αντιλαμβάνεται το 
«Holy Motors» σαν ένα ελευθέριο παιχνίδι 
- homage στα κινηματογραφικά είδη, με 
στοιχεία που φτάνουν μέχρι και το μιούζικαλ, 
όμως, το να αναμασάς το «Sweet Movie» 
(1974) του Μακαβέγεφ με δήθεν σινεφιλικά 
άλλοθι δε σε καθιστά και Μεσσία ενός σύγ-
χρονου υπερβατισμού στη μεγάλη οθόνη.

Σε μια περίοδο παρακμής ιδεών και κοινωνι-
κού εκτροχιασμού για την Ευρώπη, η ταινία 
του Καράξ μοιάζει με το παντεσπάνι του 
πλέον ξιπασμένου - εστέτ «σινεφίλ», που δε 
συνειδητοποιεί τις ανάγκες του πραγματικού 
κινηματογραφικού θεατή σήμερα. Είναι μια 
πένθιμη τελετή για το σινεμά και το μέλλον 

της ανθρωπότητας ή ένα κακό ανέκδοτο που 
καμουφλάρει την ουσιαστική του χλεύη προς 
το θάνατο της κινηματογραφικής κριτικής; 
Σε αφορά αυτός ο «προβληματισμός», ώστε 
να τα σκάσεις ρεαλιστικότατα σε ένα ταμείο, 
για να βιώσεις τούτη την ασυναρτησία, που 
άλλοι θα σου πλασάρουν για αριστούργημα 
και ποίηση, αλλά, πιθανότατα, θα σε εξοργί-
σει; Στο φινάλε, η Εντίτ Σκομπ βάζει εκείνη 
τη μάσκα, για να σου θυμίσει τον Φρανζί, 
μπας και συγκινηθείς. Γιατί τον ήξερες τον 
Φρανζί και στο χωριό σου, έτσι;

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://holymotorsfilm.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yc8VRFL_fyU
http://www.imdb.com/title/tt2076220/
https://www.facebook.com/HolyMotors?ref=ts&fref=ts
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https://www.facebook.com/pages/freecinemagr/114308348692384
http://www.youtube.com/user/freecinemagr
http://www.youtube.com/user/freecinemagr
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ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ (2012)
(HOPE SPRINGS)

Είδος 
Δραματική Κομεντί

Σκηνοθεσία 
Ντέιβιντ Φράνκελ

Καστ 
Μέριλ Στριπ,  
Τόμι Λι Τζόουνς,  
Στιβ Καρέλ

Διάρκεια 
100’

Διανομή  
FEELGOOD

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Ώριμο ζευγάρι σε παρηκμασμένο γάμο προσπαθεί 
να διορθώσει τα πράγματα με μια σειρά ραντεβού σε 
ψυχοθεραπευτή, που συνδυάζονται με σύντομες δια-
κοπές. Οι δυο τους, όμως, βλέπουν διαφορετικά και 
το γάμο και την κατάσταση.

Το «Ποτέ Δεν Είναι Αργά» ανήκει σε μια κατηγορία ταινιών 
που είναι πλέον σπάνια, ανεξάρτητα από το πόσο επιτυχη-
μένη ή όχι είναι. Είναι οι ταινίες για ώριμο κοινό, που αφή-
νουν χώρο στους χαρακτήρες - και στους ηθοποιούς - και δεν 
αγχώνονται από την πίεση για αυστηρή κατηγοριοποίηση 
σε κωμωδία ή δράμα. Η ιστορία της Κέι και του Αρνολντ έχει 
λίγο κι απ́  τα δύο - γιατί έτσι είναι η ζωή.

Έπειτα από τριαντακάτι χρόνια γάμου και εκεί που περιμένει 
κανείς ότι όλα είναι στη θέση τους και τίποτα δε χρειάζεται 
πια προσπάθεια, η Κέι εκτονώνει την απογοήτευσή της. Δεν 
αντέχει πια να ανέχεται την ψυχρότητα και την αδιαφορία 
του Άρνολντ, το ότι δεν ασχολείται μαζί της, ότι πέφτει ξερός 
κάθε βράδυ στην πολυθρόνα παρακολουθώντας γκολφ στην 
τηλεόραση, ότι κοιμάται σε ξεχωριστό δωμάτιο επειδή δεν 
αισθάνεται άνετα με τη σωματική επαφή.

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι καραπατημένοι 
στα -ήντα τους και πάνε 
σε σύμβουλο γάμου, γιατί 
εκείνος κοιμάται χωριστά 
από εκείνη. Αφού ροχαλί-
ζει, ρε μάνα μου!

22 νοεμβριου 2012
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν κάποια στιγμή στη ζωή σου θέλησες 
να σπάσεις το κεφάλι του άνδρα σου, δεν 
υπάρχει περίπτωση να μην ταυτιστείς σε 
κάποια σκηνή. Αν ανήκεις στο ηλικιακό 
γκρουπ 14 - 25, δεν υπάρχει λόγος να 
περάσεις ούτε απ’ έξω!

Έτσι θα πάρει την πρωτοβουλία να κλείσει 
ραντεβού με έναν σύμβουλο γάμου και θα 
πάει - έστω και μόνη - προσπαθώντας να 
σώσει ή να διορθώσει ό,τι γίνεται. Αν και με 
βαριά καρδιά, ο Άρνολντ θα ακολουθήσει. 
Από εκεί και πέρα, θα υπάρξουν τα αναμε-
νόμενα σκαμπανεβάσματα στη διάθεση, οι 
εκρήξεις, οι τσακωμοί, οι αποκαλύψεις, η 
συμφιλίωση, η κατανόηση και η διαπίστωση 
ότι για να λειτουργήσει μια σχέση χρειάζεται 
προσπάθεια. Και από τους δύο.

Η ταινία βασίζεται πολύ στους δύο πρωτα-
γωνιστές της. Η Μέριλ Στριπ παίζει με τρο-
μακτική ευκολία την Κέι και στις δραματικές 
της σκηνές και στις κωμικές στιγμές, που με 
μια άλλη ηθοποιό ίσως να φαίνονταν αμήχα-
νες και ντροπιαστικές. Την ίδια ευκολία έχει 
και ο Τόμι Λι Τζόουνς, όμως, στην περίπτωσή 
του, το πιο σκληρό του πρόσωπο κάνει το 
χαρακτήρα του πιο μονοδιάστατο και λιγό-
τερο πειστικό όταν τελικά μαλακώσει. Απρό-
σμενα ουδέτερος είναι στο ρόλο του ψυχοθε-
ραπευτή ο Στιβ Καρέλ, ενώ μικρά - σχεδόν 
ανύπαρκτα - περάσματα κάνουν η Ελίζαμπεθ 
Σου και η Μίμι Ρότζερς (περασμένα μεγα-
λεία).

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

Η ουδετερότητα είναι το πιο σημαντικό πρό-
βλημα της ταινίας και του πώς τη διαχειρί-
ζεται ο Φράνκελ. Όταν είναι κωμωδία, είναι 
λίγο κωμωδία, και στο δράμα δεν τολμάει να 
πάει ακόμη πιο βαθιά. Το μόνο που τονίζει 
τις στιγμές εκτός από τις ερμηνείες, είναι το 
υπερβολικό soundtrack (κυρίως στα τραγού-
δια), το οποίο σου υπογραμμίζει με το ζόρι τι 
πρέπει να νιώσεις ανά περίπτωση.

http://www.hopesprings-movie.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2TzjQ8MpPq0
http://www.imdb.com/title/tt1535438/
https://www.facebook.com/HopeSpringsMovie?ref=ts&fref=ts
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BUENOS AIRES 
Σ’ ΑΓΑΠΩ (2011)
(SuperClásico)

Είδος 
Κομεντί

Σκηνοθεσία 
Όλε Κρίστιαν Μάντσεν

Καστ 
Άντερς Μπέρτελσεν, 
Πάπρικα Στέεν,  
Τζέιμι Μόρτον,  
Σεμπαστιάν Εστεβάνεζλ

Διάρκεια 
99’

Διανομή  
ΑΜΑ FILMS

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Χρεοκοπημένος Δανός έμπορος κρασιών παίρνει το 
γιο του και ταξιδεύουν στο Μπουένος Άϊρες, προκει-
μένου να υπογράψει τα χαρτιά του διαζυγίου με την 
πρώην του, που είναι πια ερωτευμένη με super star 
του ποδοσφαίρου. 

Aν θελήσεις να κανιβαλίσεις την ταινία του Όλε Κρίστιαν 
Μάντσεν, είναι πολύ εύκολο να το κάνεις, απλά με το να την 
πιάσεις κομμάτι κομμάτι. Το δράμα και η κωμωδία εναλλάσ-
σονται με ρυθμούς που δεν προλαβαίνεις, οι local χαρακτή-
ρες είναι βγαλμένοι από το βιβλίο των στερεοτύπων και το 
μοτίβο «ξένος σε ξένο άγνωστο τόπο» θυμίζει επικίνδυνα τις 
τελευταίες ταινίες του Γούντι Άλεν...

Με έναν παράξενο τρόπο, όμως, όλα αυτό μαζί λειτουργεί 
ευχάριστα και καθόλου προσβλητικά για το θεατή. Ο Κρί-
στιαν δεν μπορεί να χωνέψει ότι η γυναίκα του τον άφησε.  
Η ήττα του είναι πολλαπλή. Έχει μείνει μόνος, με ένα γιο που 
την έχει δει καλλιτέχνης φωτογράφος και τριγυρίζει φορώ-
ντας δερμάτινο παλτό έστω κι αν έξω σκάει ο τζίτζικας, ενώ  
η πρώην του μένει σε ένα τεράστιο σπίτι με έναν ποδοσφαι-
ριστή που οι πάντες αποθεώνουν και με κοιλιακούς και γλου-
τιαίους που δε διστάζει να δείξει σε κάθε ευκαιρία.

η γνωμη του mr. klein

Δανός στο Μπουένος 
Άϊρες για διαζύγιο με 
γυναικάκι που τώρα 
τρέχει πίσω από ποδο-
σφαιριστή φίρμα; Μεγιε-
μελέ, μεγιεμελέ, Φίλιππος 
Νικολάου.

22 νοεμβριου 2012
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Θα σε εκπλήξει ευχάριστα αν πιστεύεις 
ότι η Δανία βγάζει μόνο «Δόγμα» και τα 
παράγωγά του. Αν, πάλι, με τις τελευταίες 
ταινίες του Γούντι Άλεν έχεις πει «ήμαρ-
τον», μπορεί να μη θέλεις να δώσεις καμία 
ευκαιρία ούτε σε μια καλύτερη εκδοχή.

Παρ’ όλα αυτά, ο Κρίστιαν δεν το βάζει κάτω. 
Και ο λόγος είναι απλός. Δεν έχει να χάσει 
τίποτα. Οι διαρκείς εξευτελισμοί που υφί-
σταται δεν αλλάζουν τίποτα, γιατί αρνείται 
να δεχτεί την πραγματικότητα και το γεγο-
νός ότι έχει χάσει. Στο Μπουένος Άϊρες θα 
περιπλανηθεί, θα τον ληστέψουν, θα τα πιει 
με έναν γέρο οινοποιό, θα του την πέσει στα 
ξαφνικά η οικονόμος, θα τρελαθεί από αγω-
νία όταν ο γιος του την κάνει, ερωτευμένος 
με μια ξεναγό.

Δε συμβαίνουν και λίγα στα παρά κάτι 100 
λεπτά της ταινίας. Ο γρήγορος ρυθμός της 
είναι το πιο θετικό της στοιχείο, καθώς δεν 
έχει καμία σχέση με ό,τι μπορεί να φαντάζε-
ται κανείς όταν σκέφτεται δανέζικο, φεστι-
βαλικό, βαρύ σινεμά. Το «Buenos Aires 
Σ’ Αγαπώ» είναι ταχύ και ανάλαφρο και, 
τελικά, διασκεδαστικό. Οι καταστάσεις και 
αρκετοί από τους - κυρίως περιφερειακούς 
- χαρακτήρες μπορεί να χορεύουν tango με 

official trailer

imdb

facebook

link me

τα κλισέ, όμως, οι ερμηνείες τούς κάνουν 
ανθρώπινους και πιστευτούς. Και στο τέλος, 
τόσο ο Κρίστιαν, όσο και η ταινία, διατηρούν 
την αξιοπρέπειά τους.

http://www.youtube.com/watch?v=Do0YAZ9CTso
http://www.imdb.com/title/tt1609492/
https://www.facebook.com/zarafalefilm?ref=ts&fref=ts
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CLOUD ATLAS (2012)

Είδος 
Δράμα Φαντασίας

Σκηνοθεσία 
Λάνα και Άντι Γουατσόφσκι, 
Τομ Τίκβερ

Καστ 
Τομ Χανκς, 
Χάλι Μπέρι,  
Ντούνα Μπε,  
Τζιμ Μπρόουντμπεντ,  
Χιούγκο Γουίβινγκ

Διάρκεια 
172’

Διανομή  
ODEON

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Έξι ιστορίες, διαδραματιζόμενες σε διαφορετικούς 
τόπους και χρόνους της ανθρωπότητας (από το 1849 
μέχρι και 160 και κάτι χειμώνες μετά την πτώση του 
πολιτισμού, σε ένα μετά-αποκαλυπτικό μέλλον), εξε-
λίσσονται άρρηκτα δεμένες μεταξύ τους. 

Ναι μεν, οφείλουμε (ίσως και αφού υποκλιθούμε ελαφρώς) 
να αναγνωρίσουμε το θάρρος και την τόλμη, αφενός των 
τριών σκηνοθετών / σεναριογράφων και αφετέρου των, ανά 
τον κόσμο, ανοιχτοχέρηδων παραγωγών που συνεργάστηκαν 
για να μεταφέρουν στη μεγάλη οθόνη το υπέρ-φιλόδοξο, 
πρωτότυπο, αμφιλεγόμενο και (κατά τη γνώμη μου) όχι εντε-
λώς επιτυχημένο (αφού δύο εκ των ιστοριών του, στο χαρτί, 
υπολείπονται από κάθε άποψη των υπολοίπων...), ομότιτλο 
βιβλίο του Ντέιβιντ Μίτσελ. Ναι μεν, είμαστε επίσης υποχρε-
ωμένοι να παραδεχτούμε πως αυτός, ο κινηματογραφικός 
«Cloud Atlas» είναι σίγουρα - ενδιαφέρον - σινεμά, και όχι 
απλά η άνευρη εικονογράφηση ενός λογοτεχνικού έργου. Και 
εδώ τελειώνουν τα καλά νέα.

Αλλά (και δυστυχώς όχι μόνο υπάρχει, είναι και τεράστιο 
αυτό, το ρημάδι, το «αλλά»), δεν είναι ούτε επιτυχημένο, 
ούτε λειτουργικό σινεμά. Κι αυτό γιατί ενώ οι δημιουργοί του 
κάνουν τις κατάλληλες δομικές επιλογές για να του εξασφα-
λίσουν αδιαμφισβήτητη κινηματογραφική ταυτότητα, το 
αποτέλεσμα ούτε πείθει για τους σκοπούς του, ούτε στέκεται 
αντάξιο των προθέσεών του. Έτσι, το μοντάζ υφαίνει δεξιοτε-
χνικά τις έξι ιστορίες μεταξύ τους, σε ένα διαρκές και απο-
καλυπτικό πηγαινέλα (αντίθετα με το βιβλίο που τις ξεκινά 
και τις σταματά απότομα, μία - μία, με χρονολογική σειρά, 
και αφού αρχίζει και τελειώνει την τελευταία στο κέντρο 
του, ολοκληρώνει τις υπόλοιπες πέντε με αντίθετη χρονολο-
γική σειρά - με αφετηρία και προορισμό του, δηλαδή, τα όσα 
συμβαίνουν το 1849), το οποίο τονίζει τη σχετικότητά τους 

η γνωμη του mr. klein

Πατρινό καρναβάλι για 
πάντα. Η Λάνα ξέρει!

22 νοεμβριου 2012
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εύστοχα. Μόνο, όμως, μέχρι τα μισά και κάτι 
του φιλμ. Από εκεί και πέρα αποδεικνύεται 
άνευ σημασίας, αφού, εντέλει, αδυνατεί (και 
αυτό) να φωτίσει ουσιαστικά και αποτελε-
σματικά τη σημασία αυτής της σχετικότητας 
και δη τη φιλοσοφία του όλου εγχειρήματος. 
Ποια είναι αυτή;

Για να απαντήσω στην τελευταία ερώτηση, 
πρέπει να εξηγήσω τι εννοώ με το «και αυτό» 
μέσα στην τελευταία παρένθεση. Αναφέρο-
μαι, λοιπόν, στις άλλες δύο, εν δυνάμει κινη-
ματογραφικές, ανύπαρκτες στο πρωτόλειο, 
κατασκευαστικές αποφάσεις των Γουατσόφ-
σκι και Τίκβερ, που αντίθετα με το μοντάζ 
και ουδέποτε εξυπηρετούν το φιλμ και ανε-
πανόρθωτα το αποδυναμώνουν. Κατ’ αρχήν, 
το εύρημα της ερμηνείας πολλών διαφορε-
τικών ηρώων στις διαφορετικές, ανά τους 
αιώνες ιστορίες είναι αχρείαστο και καταντά 
υπερβολικό, αφού απλά κάνει πιο (ενοχλη-

τικά) προφανές και βαρύγδουπο το «όλα 
είναι σχετικά» του πράγματος, για το οποίο… 
μιλάει από μόνο του, καλύτερα και ικανοποι-
ητικότερα το (προαναφερθέν) μοντάζ. Άσε 
που προκύπτουν και εξόφθαλμα, κραυγαλέα 
επιτηδευμένες, κατά λάθος αστείες μεταμ-
φιέσεις, σαν εκείνη την ανεκδιήγητη του 
- ανεκμετάλλευτου, αδίκως τυποποιημένου, 
εσαεί κακού - Χιούγκο Γουίβινγκ στο ρόλο 
της μοχθηρής νοσοκόμας Νεκς! 

Από την άλλη, το πληθωρικό σε μέγεθος 
βιβλίο, μπορεί να παίζει ως θρασύς ζογκλέρ 
με τα είδη (δράμα εποχής, ρομαντικό δράμα, 
αστυνομικό μυστήριο / φιλμ νουάρ, κωμω-
δία, επιστημονική φαντασία), το χρόνο και 
τα στεγανά μεταξύ πραγματικότητας και 
τέχνης, δε χάνει στιγμή, όμως, τη φιλο-
σοφική μπάλα ή την ανθρωπιά του: γιατί 
αφιερώνει τον δέοντα χώρο στην ευλαβική 
απογύμνωση καθενός από τους ήρωες / 
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πρωταγωνιστές του, ώστε μοιραία σε εμπλέ-
κει με τους περισσότερους (αν όχι όλους) από 
αυτούς, ανοίγοντας γόνιμο, πάντα ανοιχτό 
διάλογο με τη συναισθηματική νοημοσύνη 
σου. Έτσι, αν και ούτε δηλώνει ξεκάθαρα τις 
υπαρξιακές ανησυχίες του, ούτε επιφυλάσ-
σει ένα σαφές και τακτοποιημένο τέλος στις 
περιπέτειες καθενός τους, σε οπλίζει καταλ-
λήλως ώστε να συμπληρώσεις μόνος, καίρια, 
τα κενά, ανακαλύπτοντας την (δική σου) 
αλήθεια (βλέπε και αξία) εκεί… πίσω από τη 
δαιδαλώδη αφήγηση και ανάμεσα στις λέξεις 
του.

Αντιμέτωποι με αυτόν τον ζουμερό λογοτε-
χνικό όγκο, οι πλάστες του κινηματογραφι-
κού «Cloud Atlas», μη θέλοντας να τολμή-
σουν μια σε δύο μέρη ταινία και αφού, κατά 
συνέπεια, δεν έχουν αρκετό χρόνο (στις 
τρεις ώρες!) για κάθε χαρακτήρα, κατέφυ-
γαν στην πιο εύκολη λύση: να κάνουν λιανά 
ή αλλιώς, να σου τρίψουν στη μούρη τη 
φιλοσοφία τους, διαπράττοντας δύο ασυγχώ-

ρητα, καλλιτεχνικά κακουργήματα. Πρώτον, 
σκαρφίζονται, κατά περίπτωση (εκβιαστικά) 
ευτυχισμένα ή (μη κερδισμένα) άψογα διευ-
θετημένα, λυτρωτικά φινάλε για όλες τις 
ιστορίες τους. Δεύτερον, σε βομβαρδίζουν 
με τσιτάτα (οι ιδέες των οποίων μόνο, και αν, 
υπονοούνται στο βιβλίο) του στιλ: «Οι ζωές 
μας δε μας ανήκουν. Είμαστε δεμένοι με 
άλλους, στο παρελθόν και στο παρόν. Και με 
κάθε έγκλημα και κάθε καλοσύνη γεννάμε το 
μέλλον μας». Μεγάλα λόγια, που έτσι όπως 
ξεστομίζονται με περισσή ευκολία από ασχη-
μάτιστους, επίπλαστους και δη στεγνούς - 
χωρίς σταγόνα ανθρώπινων χυμών - ήρωες, 
καταργούν το διάλογο με το θεατή, φαντά-
ζουν κούφια, φτηνά και εκνευριστικά δημα-
γωγικά. Και τα κακά νέα δε σταματούν εδώ.

Στα… μούτρα σου φιλοσοφικές φούσκες 
που λένε τα πάντα χωρίς να λένε τίποτα, 
συν όπως - όπως βιαστικά σκιαγραφημένοι 
χαρακτήρες, συν τραγελαφικές, αχρείαστες, 
πολλαπλές μεταμφιέσεις των πρωταγωνι-
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αμπελοφιλοσοφία, χαοτική αφήγηση, 
ούτε ίχνος από διάθεση «παραμυθένιας» 
φαντασίας και ένα από τα πιο κουρα-
στικά κινηματογραφικά τρίωρα εδώ και 
δεκαετίες, το «Cloud Atlas» ανήκει στο 
είδος των ταινιών που μετά από πολλά 
χρόνια σε κάνουν ν’ απορείς με το... γιατί 
γυρίστηκε; Η επιτομή του «ο χρόνος είναι 
χρήμα». Οι οπαδοί του αξιοπερίεργου και 
του οριακά camp θεάματος θα έχουν να 
το λένε...

official site

official trailer

imdb

facebook

link me

στών, μας κάνουν ένα συχνά κωμικοτραγικό 
αποτέλεσμα, που μοιάζει πολύ περισσότερο 
με παρωδία (τόσο των ειδών που επιχειρεί 
να συνδυάσει, όσο και των δηλώσεων του 
για το τι εστί άνθρωπος), παρά οτιδήποτε 
άλλο. Από τον άχρωμο, άοσμο και άγευστο 
αχταρμά του τελικού αποτελέσματος, ξεχω-
ρίζουν, ως παρηγοριά, οι ιστορίες της Σόνμι 
451 (χάρη στο εύστοχα ζοφερό όραμά της για 
το μέλλον, το μίνιμουμ παρουσίας «μασκα-
ράδων» και τη σχετικά πιο επαρκή, και δη 
μόλις συγκινητική, ανάπτυξη της κεντρικής, 
τουλάχιστον, ηρωίδας της) και του Τίμοθι 
Κάβεντις (το comic relief του βιβλίου, που 
εδώ προκύπτει ως η μόνη, και γι’ αυτό καλο-
δεχούμενα επιτυχημένη, συνειδητή κωμωδία 
της όλης υπόθεσης). Ουφ!

http://www.zarafa-lefilm.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PZj2fB_G3UM
http://www.imdb.com/title/tt1371111/
https://www.facebook.com/cloudatlas?ref=ts&fref=ts
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ΤΟ ΔΑΣΟΣ (2003)
(RENGETEG)

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Μπένεντεκ Φλίγκαουφ

Καστ 
Ρίτα Μπράουν,  
Μπάρμπαρα Τσόνκα,  
Λάσλο Τσίφερ,  
Γκάμπορ Ντιόσι

Διάρκεια 
90’

Διανομή  
του Άγγελου Μαύρου

του Άγγελου Μαύρου

DV κάνει γύρα σε φατσούλες ανωνύμων από πλήθος 
σ’ ένα κτίριο τύπου Mall όπου κάποιος αφήνει ένα 
σακίδιο. Κι ένα σεπτέτο grosso modo δεκαλέπτων 
εστιάζει σε ισάριθμα στιγμιότυπα ατομικής ή διαπρο-
σωπικής φόρτισης των εν εστιάσει νοματαίων αλλα-
χού. Γιατί;

Μην… κάψουμε «Το Δάσος». Αν και πρέπει να οξυγονώνε-
ται καλά ο εγκέφαλός σου για να ανέβεις πρώτα και να δεις 
μετά τις πλαγιές τού προς εξερεύνηση άγνωστου που «παί-
ζει» εδώ. Τύπος που κουβαλάει μπιτόνι με εύφλεκτο υλικό 
θέλει να αφήσει στανικά σε λεσβίες το σκυλί του. Δυο άλλοι 
μιλάνε για ένα νταλαβέρι με διακύβευμα αμάξι και μετά με 
κάτι έμψυχο. Ανδρόγυνο αρπάζεται για 10χρονη κόρη (τους 
ακούει) που ο μπαμπάς πρωτοβλέπει σεξουαλικά ενοχλημέ-
νος. Δύο ψαράδες αφηγούνται ιστορία για γατόψαρο - γίγα-
ντα. Πορνόφιλος τα ακούει απ’ τη δικιά του. Μία άλλη έχει 
εφιάλτη (ότι θα μοιάσει σ)τη γκιόσα γιαγιά της. Δύο νεαρές 
ψάχνουν κούκου συμφοιτητή που αγνοείται - στο δάσος. 
Φυσικά.

Στο no budget (success) story του θεσμικά ασπούδαχτα 
αυτοφυούς (μετά το… κόψιμο της αίτησής του από την κρα-
τική Κινηματογραφική Σχολή) Μπένεντεκ Φλίγκαουφ που, 
ποτισμένος απ’ τον Μπέλα Ταρ και, εν προκειμένω, απ’ τις 
τεχνικές του «Δόγμα 95», εξελίχτηκε γρήγορα σε ένα απ’ 
τα ψηλότερα πλατάνια του σινεμά της Ουγγαρίας. Αναμέ-

η γνωμη του mr. klein

Ουγγαρέζικο; Του 2003; 
Είχα πάει για πουρνάρια.

22 νοεμβριου 2012
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νοντας, όχι πολύ αργότερα ελπίζουμε, την 
πιο πρόσφατη παραφυάδα του (με Αργυρή 
Άρκτο στην τελευταία Μπερλινάλε), «Csak a 
Szél», και ενώ τα «Τejút» - «Womb» (με την 
Έβα Γκριν, hello?) παραμένουν αδιανέμητα 
εδώ, συνιστά μια ενδιαφέρουσα δοκιμασία 
των αντοχών των ριζών του καλλιεργημένου 
θεατή η εξερεύνηση του habitat της πρώτης 
φιξιόν μεγάλου μήκους του. 

Ενός σε πεζούλες καμπών ιδώματος της θέας 
(χτισμένης με την εξπεριμενταλιστική αφαί-
ρεση για χώμα) τής ψυχολογικά και ηθικά 
αποψιλωμένης - μετά το χάσιμο του κομμου-
νιστικού εδάφους κάτω από τα πόδια της και 
τη μεταφύτευσή της στην «περιβόλι» νέα 
Ευρώπη - χώρας των Μαγυάρων. Αν ο auteur 
θέλει λίγο… ξύλο δεν είναι τόσο επειδή υλο-
τομεί τη συστάδα υποθέσεων μοστράροντάς 
μας σκλήθρες της με διφορούμενα κρυμμένο 
το κλου της επτάδας τεταμένων τετ α τετ 
μεταξύ κάποιων διόλου τυχαίων ανθρωπο-
δειγμάτων.

Είναι επειδή μόνο κάποια από αυτά συνδέ-
ονται διακλαδισμένα χαλαρά και γριφωδώς 
(δηλαδή στο δραματουργικό δρυμό «σηκώ-

νεται» ένα μίνι αυθαίρετο), χρονοτριβή 
φωτοσύνθεσης στα (τουλάχιστον σχεδόν 
ποτέ φλου) σούξου μούξου έντασης κουράζει 
αρκετά, σε δύο τουλάχιστον απ’ τις μια κι έξω 
βινιέτες βλέπεις χωρίς λόγο τσεκουράτο cut 
ενδιάμεσα (που πάει να πει ότι δε βγήκε υπο-
κριτικά μπουμπούκι όπως ήθελαν η σκηνή) 
και, τέλος, επειδή τα αγχώδη υφάκια ολούθε 
προκαλούν μια κάποια φυλλορροή στην 
αίσθηση άβολου εγκλεισμού (του αυτόπτη 
μάρτυρα / ντετέκτιβ / παίκτη παζλ κινημα-
τογραφόφιλου), που επιχειρεί να οικοδομήσει 
ο Φλίγκαουφ.

Αυτός ο κορμός βλασταίνει, βέβαια, βέβαιος 
με τον sui generis τρόπο του σε κάτι εντελώς 
αντίθετο του κούτσουρου. Εδώ αναπνέεις 
φορμαλιστικά «αλλιώς» καθαρό (οξύμωρα 
αφενός μεταξύ ντοκιμαντέρ, avant-garde 
και νατουραρεαλισμού αφετέρου γιατί είναι 
μίας κοινωνίας που βρωμίζει) αέρα. Στην 
πανούργα χειραγώγηση από τα media (τού 
υποήχων ή βομβώδους ηχοσχεδιασμού και 
της κοκκώδους ψηφιακοκάμερας - σκιάς 
των προσώπων) τόσο των τόνων όσο και της 
αφαίρεσης info όπως στο πλάνο φωτιάς στο 
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ύπαιθρο. Στη διανομή φιλαρακίων και γνω-
στών του σκηνοθέτη που χάρη στην πάχνη 
διδασκαλίας γενικά εντυπωσιάζει. Στην 
κατακλείδα επιστροφής στην ουβερτούρα 
που θα σε κάνει να δεις με - ίσως εντυπω-
σιασμένο - άλλο μάτι την αρχικά αθέατη 
χλωρίδα που θεριεύει λάου λάου μέσα, έξω, 
πάνω, κάτω, γύρω από «Το Δάσος». Όπου, 
προειδοποιείσαι, δε βρίσκεις και, το χειρό-
τερο, γυρεύεις συχνά για κάποια ξέφωτα.  
Το έχεις (λίγο) να ψαχτείς και να χαθείς;

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Χαρντκορά της κουλτούρας, ξαπόστασε 
στο δέντρο σου - αν μπορέσεις να κάνεις 
στην μπάντα τα εδώ αγριόχορτα. Μουλτι-
πλεξά, ούτε να το διανοηθείς να πατήσεις 
τη χλόη.

official trailer

imdb

link me

http://www.youtube.com/watch?v=iQMLie02v8w
http://www.imdb.com/title/tt0358670/
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NOSFERATU: ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΤΡΟΜΟΥ (1922)
(NOSFERATU, EINE SYMPHONIE DES GRAUENS)

Είδος 
Τρόμου

Σκηνοθεσία 
Φρίντριχ Βίλχελμ Μούρναου

Καστ 
Μαξ Σρεκ, 
Γκούσταφ Φον Βάνγκενχαϊμ, 
Γκρέτα Σρέντερ,  
Αλεξάντερ Γκράναχ

Διάρκεια 
88’

Διανομή  
NEW STAR

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Νεαρός υπάλληλος Γερμανού κτηματομεσίτη μετα-
βαίνει στα Καρπάθια για να πουλήσει σε μυστήριο 
Κόμη, Όρλοκ στο όνομα, οικόπεδο στη Βρέμη. Όταν ο 
τελευταίος δει τη φωτογραφία της συζύγου του πρώ-
του, θα τον ακολουθήσει στο ταξίδι της επιστροφής, 
σπέρνοντας, στο πέρασμά του, τρόμο και θάνατο…

Θρυλικό, αδιαφιλονίκητο και αγέραστο αριστούργημα του 
σινεμά, το «Nosferatu» είναι από εκείνες τις ταινίες για τις 
οποίες, στην πραγματικότητα, η κριτική περισσεύει. Όχι 
γιατί δεν την επιδέχεται, αλλά γιατί την ξεπερνάει. Η κρι-
τική, βλέπεις, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τη δεξιότητα του 
λόγου, που από το όνομά του ακόμα, δηλώνει την άρρηκτη, 
συγγενική του σχέση με τη λογική. Και η τελευταία όχι μόνο 
δεν αρκεί, αλλά είναι και εντελώς ανίκανη / ακατάλληλη 
να περιγράψει, να αναλύσει και να μοιραστεί την εμπειρία 
αυτής της ταινίας. 

Αυτό που ακολουθεί, λοιπόν, δεν είναι κριτική. Παρά μόνο 
κάποιες σκόρπιες σκέψεις. Και απόπειρες να μεταφραστούν 
και να χωρέσουν σε λέξεις παράλογα συναισθήματα…

Ταινία ορόσημο, λένε, του γερμανικού εξπρεσιονισμού. 
«Γερμανικού», επειδή αποκαλύπτει τι μπορεί να ζει σε αδυ-
σώπητα, κι όμως (ανορθόδοξα) ρομαντικά σκοτάδια. Και 
«εξπρεσιονισμού» γιατί οι εξωστρεφείς εικόνες του εκφρά-
ζουν, ειλικρινά και στη διαπασών, ως όφειλαν, τη διάθεσή 
τους. Η επίμονη ανησυχία για το έξωθεν άγνωστο, αλλά και 
για το έσωθεν οικείο. Η αρρώστια, ο θάνατος, τι μας ξημερώ-
νει. Αν ξημερώσει. Και τι μας περιμένει μετά τα μεσάνυχτα, 
εκτός από (κακά) όνειρα. Όλα τους ερωτηματικά, των οποίων 
οι απαντήσεις είναι πάντα, πέρα από τον έλεγχό μας (και στις 
εποχές σφοδρής οικονομικής, κοινωνικής και οικολογικής 
κρίσης που ζούμε, μπήγουν το επίκαιρο μαχαίρι της αβεβαιό-
τητας μέχρι το κόκκαλο). Η απέλπιδα απόφαση αυτοθυσίας 

η γνωμη του mr. klein

Παναγιά μου! Τι το παί-
ζουνε ξανά αυτό το σκια-
χτικό; Ο τύπος που κάνει 
το βρικόλακα, σου το λέω, 
πρέπει να ήτανε βρικό-
λακας! Σκόρδα κι αγια-
σμό! 666! Τι κάνει η Ιερά 
Μητρόπολη Πειραιώς;

22 νοεμβριου 2012
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(της ωραίας Έλεν, όταν συνειδητοποιεί πως 
είναι το αντικείμενο του πόθου του Όρλοκ) 
ως ιδανική απάντηση σε επίμονο δίλημμα, 
του οποίου (όπως και κάθε άλλου διλήμ-
ματος), καλώς ή κακώς, έχουμε πάντα τον 
απόλυτο έλεγχο. Η λαχτάρα για το αδύνατο ή 
το απαγορευμένο, που στοιχειώνει και (αυτο)
καταστρέφε(τα)ι πολύ πιο καταλυτικά από το 
φόβο. Και ο τρόμος. Ο πανικός. Ασπρόμαυ-
ρος. Διαπεραστικός. Υποβλητικός. Ανεξίτη-
λος.

Όλα τα παραπάνω - συναισθήματα, αισθή-
σεις και παραισθήσεις - αναπνέουν, ωμά και 
ακαταμάχητα στην παλλόμενη όψη τού-
του του… απελευθερωμένου στο σελιλόιντ, 
αληθινού εφιάλτη. Στις απειλητικές, συχνά 
αυτόνομες, θαρρείς, γοτθικές σκιές που 
πολιορκούν τις νύχτες και τις μέρες του. Στην 
αλλόκοτη, γρήγορη, μανιασμένη, κίνηση της 
άμαξας. Στην όλο γωνίες και μυτερές άκρες, 
ψηλόλιγνη παρουσία του Όρλοκ - ερμηνευ-
μένου από τον απέριττο Σρεκ, με στακάτη, 
φορτωμένη βαριά θλίψη και απορία, κίνηση, 
σαν ένα αθώο, ανέγγιχτο από τις ενήλικες 
έννοιες της ενοχής και της ευθύνης, και δη 

επικίνδυνο παιδί, που ξύπνησε ξαφνικά σε 
μια πραγματικότητα, που αφού αρνείται να 
τον χωρέσει, θα τη χωρέσει αυτό, βίαια, στα 
δικά του θέλω - όχι πια άνθρωπος, αλλά ούτε 
και τέρας ακόμα. Στον επιβλητικό, οδυνηρό 
ρυθμό των εικόνων του (οι οποίες ανταποκρί-
νονται απόλυτα στον πρωτότυπο, γερμανικό 
τίτλο, «Nosferatu, Μια Συμφωνία της Φρί-
κης»), που, στην πραγματικότητα, δε χρειά-
ζονται ούτε τους λιγοστούς μεσότιτλους, ούτε 
την πρωτότυπη μουσική επένδυση (ή οποια-
δήποτε από τις μεταγενέστερες, που σκαρ-
φίστηκαν κατά καιρούς διάφοροι) για να σε 
καταλύσουν και να σε αποσυντονίσουν ψυχή 
τε και σώματι (ξέρω τι σου λέω: το έχω δει 
στη μεγάλη οθόνη του λονδρέζικου National 
Theatre, συνοδεία ζωντανής μουσικής, και 
αγκιστρώθηκα στην καρέκλα μου εξίσου 
πανικόβλητη με την πρώτη φορά, στο σπίτι, 
απέναντι στη μικρή, τηλεοπτική οθόνη).

Το «Nosferatu» είναι το αρχέτυπο, αυθεντικό 
και αμόλυντο δείγμα της 7ης Τέχνης, που 
αρκείται στη σύνθεση και στο συνταίριασμα 
(ή μοντάζ) των εικόνων του για να μετα-
δώσει (σαν ορμητικό ιό) την κοσμοθεωρία 
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Δεν είναι ο τρόμος για σένα; Άσε τις 
δικαιολογίες. Ακόμα και αν δεν ήταν ένα 
από τα απόλυτα και πιο επιδραστικά αρι-
στουργήματα του σινεμά, το «Nosferatu» 
υπερβαίνει έτσι και αλλιώς τα κινηματο-
γραφικά είδη. Τσακίσου!

official trailer

imdb

facebook

link me

του. Είναι, επίσης, κομμάτι του γερμανικού 
εξπρεσιονισμού, χωρίς, όμως, να ανήκει ολο-
κληρωτικά σε αυτόν, αφού εικονογραφεί μεν, 
τη ρευστή, παλιρροιακή, συναισθηματική 
πραγματικότητα, τη φέρνει δε, σε απόσταση 
αναπνοής από την υλική πραγματικότητα, 
ιχνηλατώντας το παράξενο στην πεζή καθη-
μερινότητα και το επώδυνα οικείο (τον ανεκ-
πλήρωτο, χωρίς ανταπόδοση «έρωτα» του 
Όρλοκ για την Έλεν) στο τερατώδες αλλό-
τριο. 

Είναι το πρώτο φιλμ στην Ιστορία του σινεμά 
που όχι μόνο αποδείχθηκε πολύ καλύτερο 
από το βιβλίο στο οποίο βασίστηκε (τον στε-
γνό, περιγραφικό, κυριολεκτικά χωρίς φόβο 
ή πάθος, «Δράκουλα» του Μπραμ Στόκερ), 
αλλά και του εξασφάλισε αθάνατη φήμη 
(παρόλο που η χήρα του Στόκερ παραλίγο να 
καταδικάσει το «Nosferatu» σε αμετάκλητη 
λήθη, όταν με δικαστική απόφαση απαίτησε, 
αλλά - από τύχη - απέτυχε την καταστροφή 
του αρνητικού και κάθε κόπιας του!). Είναι το 
πρώτο έργο τέχνης του Φανταστικού που μας 
έμαθε πως οι βρικόλακες μπορούν να πάψουν 
να υπάρχουν αν έρθουν σε άμεση επαφή με 

το φως του ήλιου. Είναι φτιαγμένο για το 
ευρύ κοινό, αλλά απομονώνει το θεατή, για 
να γίνει διαφορετικό και αυστηρά προσω-
πικό βίωμα για τον καθένα ξεχωριστά. Είναι 
το πιο σκοτεινό είδωλό σου στον καθρέφτη. 
Απλά, είναι.

http://www.youtube.com/watch?v=N-DrKgjit4I
http://www.imdb.com/title/tt0013442/
https://www.facebook.com/Nosferatu.Movie?ref=ts&fref=ts
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