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Ο εισπρακτικός θρίαμβος του 
«Skyfall», με ένα άνοιγμα τετρα-
ημέρου που ξεπέρασε τα εκατόν 
εξήντα χιλιάδες εισιτήρια στην 

Ελλάδα, θύμισε στα ταμεία πως… υπάρχει 
ακόμη κοινό. Το παράδειγμα, φυσικά, ήταν 
υπερβολικά αβανταδόρικο. Θα ήταν αδιανόητο 
για ένα franchise που έχει πιστούς fans από τη 
δεκαετία του ’60 στη χώρα μας, να μην αποφέ-
ρει τα αναμενόμενα. Παντού, εκτός από το… 
κέντρο της Αθήνας!

Χτυπούσαν τα τηλέφωνα από φίλους την περα-
σμένη Πέμπτη. «Ήθελα να πάω να δω Τζέιμς 
Μποντ σήμερα και δεν παίζει πουθενά στο 
κέντρο!», ήταν η φράση που άκουσα από αρκετά 
στόματα. Ξεψάχνισα κι εγώ το πρόγραμμα των 
αιθουσών και άρχισα να φτιάχνω τα σενάριά 
μου. Κατάλαβα γιατί στο ΕΛΛΗ… έπρεπε να 
συνεχίζει το «Χαβιάρι», αλλά δεν κατάλαβα 
γιατί κάποια άλλα «μαγαζάκια» έπρεπε να 
παίζουν ταινίες τέταρτης και πέμπτης και βάλε 
εβδομάδας, αντί του «Skyfall». Φαίνεται πως 
υπάρχουν υπεύθυνοι αιθουσών που δεν θέλουν 
να κάνουν εισιτήρια…

Με άλλα λόγια, μιλάμε για μια σχεδόν εσκεμ-
μένη «περιθωριοποίηση» των κινηματογράφων 
του κέντρου, που χάνουν κάθε επαφή με την 
έννοια «θεατής» και, απεγνωσμένα, προσπα-
θούν να κρατήσουν ένα μπάσταρδο χαρακτήρα 
«arthouse» προγραμματισμού (όχι πάντα με 
πιστότητα), για να «διαφέρουν» από την εμπο-
ρική εικόνα και τους προσανατολισμούς των 
multiplex. Σου λέει, η μόνη σωτηρία για τις 
μονές αίθουσες του κέντρου είναι να παίζουν 
«καλλιτεχνικά», ως αντιπρόταση. Ποιο καλλιτε-
χνικό σινεμά, ρε παιδιά; Των χιλίων εισιτηρίων;

Το κέντρο της Αθήνας έχει παραδοθεί στο μπά-
χαλο των συγκεντρώσεων, των κλειστών δρό-
μων, των επεισοδίων, αλλά και… στον χείριστο 
προγραμματισμό ή τα μυαλά των ιθυνόντων, που 
λειτουργούν λες και είναι το μεγάλο αφεντικό 
της… «ΕΒΓΑ της γειτονιάς» τους. Ας φροντίσει 
κάποιος ν’ ανοίξουν ξανά το ΑΤΤΙΚΟΝ και το 
ΑΠΟΛΛΩΝ, πριν γίνει ένα απέραντο νεκρο-
ταφείο η κινηματογραφική διασκέδαση των 
ανθρώπων που ζουν ακόμη στο κέντρο, παρα-
καλώ!

Editorial

ει
κ

ο
ν

ο
γρ

αφ
η

σ
η

: η
λι

ασ
 κ

υρ
ια

ζη
σ

35

Hλίας Φραγκούλης

http://iliaskyriazis.com/
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ΕΠΤΑ ΨΥΧΟΠΑΘΕΙΣ (2012)
(SEVEN PSYCHOPATHS)

η γνωμη του mr. klein

Και με τρεις ή τέσσερις, 
γινότανε η δουλειά. Ήταν 
κάτι φάσεις, ρε φίλε, 
σα να έκανε ζάπινγκ ο 
προβολατζής. Αν το πετύ-
χαινα το σκυλί, δε, θα του 
πέταγα μια φολίτσα, να 
μου φύγει η ζοχάδα.

8 νοεμβριου 2012 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Κωμωδία Υποκόσμου

Σκηνοθεσία 
Μάρτιν ΜακΝτόνα 

Kαστ 
Κόλιν Φάρελ,  
Σαμ Ρόκγουελ,  
Γούντι Χάρελσον, 
Κρίστοφερ Γουόκεν

Διάρκεια 
110’

Διανομή  
ODEON

του Ηλία Φραγκούλη

Ιρλανδός και μέθυσος σεναριογράφος δίχως 
έμπνευση στο Λος Άντζελες, συμβουλεύεται κολλητό 
που βγάζει τα προς το ζην από απαγωγές... σκύλων 
για την υλοποίηση project με πιθανό τίτλο «Επτά 
Ψυχοπαθείς». Παραδόξως, οι υποθετικοί χαρακτήρες 
του σεναρίου μοιάζουν ν’ αποκτούν σταδιακά σάρκα 
και οστά!

Μετά το βαθύτατα σαρκαστικό και αντι-ηρωικό «In Bruges» 
(2008), ο Βρετανός θεατρικός συγγραφέας, σεναρίστας και 
σκηνοθέτης Μάρτιν ΜακΝτόνα εισχωρεί σε πιο αμερικα-
νικά, cult «χωράφια», χρησιμοποιώντας άπειρα κλισέ των 
κωμωδιών υποκόσμου ή του ταραντινικού σύμπαντος. Αυτή 
τη φορά η χρήση του επωνύμου του Κουέντιν δεν είναι καθό-
λου άδικη ή τυχαία. Ο ΜακΝτόνα, κατά βάθος, ζηλεύει την 
τεχνογνωσία εκείνου στο να αφηγείται αλλόκοτες ιστορίες με 
φιγούρες που ξεπερνούν τη φαντασία αλλά, πάντα, μοιάζουν 
βγαλμένες από τα σκοτεινά σοκάκια όπου ποτέ δε θα έστρι-
βες για να εξερευνήσεις στην πραγματικότητα.

Ο χαρακτήρας του σεναριογράφου που υποδύεται ο Κόλιν 
Φάρελ (με το τυπικό, ανώριμο βλέμμα της υποκριτικής... 
άγνοιας) μπερδεύει αυτή την ανέμπνευστη πραγματικότητα 
με τις ιστορίες που του σερβίρει το λαμόγιο του Σαμ Ρόκγουελ 
(στερεότυπο τα μυστικά του ρόλου του), με την πένα αλλά 
και τη ματιά του ΜακΝτόνα να έλκεται μετά μανίας στην 
οπτικοποίηση του βίου «φανταστικών» ψυχοπαθών, επιχει-
ρώντας μια εξωφρενική παρέλαση - επίδειξη αποσύνθεσης 
της δραματουργίας και δομής του φιλμ. Σαν ταινίες μέσα 
στην ταινία, οι ιστορίες των ψυχοπαθών του τίτλου καταπιά-
νονται με Κουάκερους που λες και βγήκαν από θρίλερ του 
Στίβεν Κινγκ μέχρι Βιετναμέζους που διψάνε για εκδίκηση 
(μάντεψε γιατί...), γεννημένοι για να ικανοποιήσουν τη fun 
πλευρά του κάθε συνηθισμένου movie junkie.
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Αρκετή ώρα αργότερα, η συνειδητοποίηση 
του πραγματικού σκοπού ύπαρξης των «Επτά 
Ψυχοπαθών» σε χτυπάει κατακούτελα σαν 
τη Θεία Έμπνευση. Δεν έχει σημασία η 
πλοκή, δεν είναι ανάγκη να σπαζοκεφαλιά-
ζεις για λογική και συνοχή. Το θέμα εδώ είναι 
το σενάριο. Η κριτική επάνω στην Τέχνη 
της σεναριακής γραφής, ένα αυτοσαρκαστικό 
και «διαβασμένο» αστείο - αναστοχασμός 
επάνω στη μυθολογία των crime movies, που 
θέλει να σου πουλήσει μούρη σαν remake 
του «Barton Fink» από τον Ταραντίνο! Για 
το καλό του θεατή, όσο το χιούμορ έχει το 
πάνω χέρι και το καλαμπούρι του κανιβα-
λισμού λειτουργεί επιδερμικά, το φιλμ είναι 
μια απόλαυση. Μέχρι να πατήσει πόδι στην... 
Κοιλάδα του Θανάτου! Οποία ειρωνεία.

Το μέγα σφάλμα του ΜακΝτόνα; Επί μια ώρα 
έσκαβε το λάκκο στα σεναριακά τερτίπια 
του genre, για να πέσει, τελικά, με τα μούτρα 
μέσα του! Κάθε αδυναμία της πραγματικής 
έλλειψης ιστορίας - σκελετού σε όλο το 
εγχείρημα κατατροπώνει τα πάντα, το να 
δηλώνεις από μόνος σου τη σατιρική πλευρά 
της πραγματοποίησης όλων των κανόνων που 
δεν πρέπει να υπακούς στο είδος ακυρώνει 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Περισσότερο ένα σινεφιλικό αστείο... 
gone wrong, το φιλμ ξεκινά σαν ένα 
ευχάριστο ανέκδοτο που σε κάνει να 
γελάς ουκ ολίγες φορές στη διαδρομή, 
πριν σου χαλάσει την τελική εικόνα με 
ένα punchline που παγώνει στα χείλη σου. 
Όσοι αναγνωρίσουν τους κώδικες αναφο-
ρών, θα περάσουν λίγο καλύτερα.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

το αστείο της υπόθεσης και το ίδιο το χάος 
που προκάλεσες καταλήγει να σου βγάζει τη 
γλώσσα... στα σοβαρά. Δυστυχώς, η cult-ιά κι 
η μοντερνιά μερικές φορές, στο τέλος, σε βρί-
σκει να βολτάρεις Επιτάφιους αντί του happy 
end. Με την κακή έννοια.  

http://www.sevenpsychopaths.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_vWzNba_7WA
http://www.imdb.com/title/tt1931533/
https://www.facebook.com/SevenPsychopathsMovie?ref=ts&fref=ts
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ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ (2012)
(JAGTEN)

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Τόμας Βίντερμπεργκ

Καστ 
Μαντς Μίκελσεν,  
Τόμας Μπο Λάρσεν,  
Άνικα Βέντερκοπ,  
Λάσε Φόγκελστρεμ

Διάρκεια 
115’

Διανομή  
SEVEN FILMS

του Άγγελου Μαύρου

Χωρισμένος αγαπητός νηπιαγωγός θέλει επιμέλεια 
έφηβου γιου, τα έχει με ξένη συναδέλφισσα, απω-
θεί σκιρτηματάκι μαθητριάς του, θυγατέρας κολλη-
τού του, η οποία λέει «μου εκτέθηκε ασέμνως». Την 
πιστεύουν, η διευθύντρια το τραβάει σε έρευνα, και 
άλλοι σπόροι ανακαλούν μούφες, ο περίγυρός του τον 
«σταυρώνει». Θα σταματήσει το μαρτύριό του η αλή-
θεια (αν διαφανεί) προτού το είναι του το ίδιο διαλυ-
θεί;  

«Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας». Και 
στην επιστροφή στις κινηματογραφικές ρίζες του (το φόντο 
των «τζακιών» της επαρχίας της Μεσευρώπης της προό-
δου και το θέμα της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης), 
ο πατέρας τού «Οικογενειακή Γιορτή» το... ξαναβρίσκει με 
το - θετικό - αρνητικό τού instant classic του από το 1998. 
Το αθώο ψέμα ενός παιδιού («Μια βλακεία είπα...») και του 
ενήλικου («Σταμάτα, δεν το θυμάσαι», της λέει η μητέρα της) 
η «αλήθεια» ως ηθικοφοβική απερισκεψία που εκτρέπεται σε 
συκοφαντία; Του καρδιακού / γείτονα / συμπολίτη / συναν-
θρώπου η «ψου ψου ψου» φαρμακογλωσσία και η προδοσία; 
Το «δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά» δεδικασμένο a priori 
ως αδικία; Οι ντιρεκτίβες που επιβάλλει στη μονάδα η καχύ-
ποπτη, γεμάτη απωθημένα κοινωνία; Το «αθώος μέχρι απο-
δείξεως του εναντίου» θύμα του ενστίκτου προστασίας των 
ανηλίκων, των συνδρόμων του σύγχρονου πολιτισμού και του 
ορμεμφύτου της εκδίκησης; Το «γαμώτο», ο εξοστρακισμός, 
η αλλοτρίωση, ο ανεξίτηλος λεκές στο μητρώο του τάχαμου 
ενόχου; Όλα απο-Δογμα-τίζονται εν γένει ικανά σ’ αυτό το 
υπαρξιακής δοκιμασίας ψυχόδραμα σασπένς σχέσεων για 
την «άλλη» βία στη Σκανδιναβία.

Ο φακός πιάνει στα πρόσωπα σε διαυγείς λήψεις χειμωνιά-
τικου Βαλτικού φωτός τον ντουβρουτζά εγώ ή το άτολμα 
επαπειλούμενο λιντσάρισμα in your face και πισώπλατα, το 

η γνωμη του mr. klein

Φήμες παιδεραστικής 
δράσης καταδιώκουν 
πατέρα. Στη Δανία.  
Ευτυχώς που είχα λίγη 
σιλικόνη για τ’ αυτιά. 

8 νοεμβριου 2012
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σενάριο πιάνει το Γολγοθά και τις malaises 
στο στόμα του (ο, auteur του προσεχούς 
«Αεροπειρατεία», Λίντχολμ όπως και στο 
περσινό «Submarino» είναι που βάζει λόγια 
από δίπλα, με ευπρόσδεκτη εδώ διαβολή 
το χιούμορ που χτυπάει και φεύγει σαρκά-
ζοντας άφοβα την πολιτική ορθότητα του 
φακέλου «ασέλγεια») και ο Μίκελσεν, οσο-
δήποτε κόντρα, πιάνει ως συνήθως... πουλιά 
- υποκριτικά μόνο, είπαμε, ο άνθρωπος είναι 
αθώος - στον αέρα. Είναι πάντως ο Μπο 
Λάρσεν (ο παιδικός επιστήθιός του στο λούκι 
της «κατηγορώ» αμφιβολίας, της γονεϊκής 
ευθύνης, της ατομικής δειλίας) και η κορούλα 
του Βέντερκοπ (μονάκριβες οι στιγμές αφέ-
λειας της κορασίδος, μπερδεμένης εν μέσω 
ενηλίκων μπρος στη χιονοστιβάδα του κακού 
που άθελά της προκάλεσε) που αποτελούν 

την πραγματική λεία του θεατή. 

To προ επταετίας «The Accused» του Τίσεν, 
πάλι απ’ τη χώρα του Κίρκεγκορ, και «Οι 
Ψίθυροι» του Γουάιλερ (κρύβε λόγια) είναι, 
βέβαια, που... αγγίζονται εδώ. Η υποπλοκή 
της εκ Μεσογείου δασκάλας - γκόμενας που 
μ’ ένα πηγαίο χάχανο περιγελάει τη μομφή 
και το Βόρειο χειρισμό του πατιρντί απ’ τον 
εκπαιδευτικό μικρόκοσμο στέλνεται στο πυρ 
το εξώτερο. Σε μελετάνε, συν τοις άλλοις, 
κάποτε κακόβουλα τα κλισέ όχλου εναντίον 
του κοινού νου (η «το δίκιο σου το παίρνεις 
με αίμα» σκηνή του super market απαιτεί 
ικανοποίηση από το κτήνος μέσα σου - και 
την παίρνει μόνο αισθητικά), ενώ η πρώιμη 
στωικότητα του θιγμένου στη σπίλωσή του 
στερείται πειστηρίων. 
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Η εξιλέωση του φιλμ γι’ αυτά τα κρίματά του 
και η εξιλέωση του απόβλητου, η απολογία 
του στο εδώλιο, η άφεση των ανύπαρκτων 
αμαρτιών του, η λύτρωσή του, λαμβάνουν 
όλες... χώρα (η παραδοσιακή Δανία) εν 
καταστάσει μέθης μέσα σε μια εκκλησία, στη 
θεία λειτουργία των Χριστουγέννων. Ο άσω-
τος υιός πείθει, συγχωρείται, γίνεται δεκτός 
ξανά στους κόλπους του ευσεβούς συνόλου 
(απών απ’ το οποίο είναι ο μοναδικός φίλος 
που τον υπερασπίστηκε, καίτοι επίσης family 
man - η νέα Δανία). Ένα χρόνο μετά, το δικό 
του βλαστάρι (ο δεύτερος μόνιμος, παρότι 
μοιρασμένος ένεκα διαζυγίου, στο πλευρό 
του αταλάντευτα) ενηλικιώνεται. Και γίνεται 
«άντρας» παίρνοντας από τα χέρια του την 
πάππου προς πάππο καραμπίνα για το πρώτο 
του κυνήγι ελαφιού εν μέσω της αρσενικής 
παλιοπαρέας των έως πρότινος αρνητών τού 
γεννήτορά του, οι οποίοι είχαν ανοίξει και 
το φιλμ. Η κληρονομιά του «ρίχ’ του» επιζεί. 
Μια τουφεκιά από κάποιον (αθέατο) άπιστο 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Το διακορεύουν βέβαια οι του arthouse, 
το πασπατεύουν άνετα και οι του εμπορι-
κού. Το νέο «Festen», όμως, προσεχώς  
σε αθηναϊκό θέατρο απ’ την Κνούτσεν,  
όχι εδώ. 

link me

official trailer

imdb

facebook page

Θωμά εναντίον του «σάτυρου» προειδοποιεί: 
Το κυνήγι από τους vigilante κήνσορες της 
τάξης δε θα πάψει. Θα υπάρχει πάντα η υπο-
ψία, θύμα ενός θυλάκου της οποίας υπήρξε ο 
λεγάμενος. «Deliverance» ήθελες, δικέ μου...

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7-EWLmEVEaM
http://www.imdb.com/title/tt2106476/
https://www.facebook.com/thehuntthemovie?ref=ts&fref=ts


PAGE 13 

http://freecinema.gr/mr-klein/


PAGE 14 | FREE CINEMA | ISSUE#35

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ 
ΤΗΣ ΖΑΡΑΦΑ (2012) 
(ZARAFA)

Είδος 
Animation

Σκηνοθεσία 
Ρέμι Μπεζανσόν,  
Ζαν-Κριστόφ Λι

Διάρκεια 
78’

Διανομή  
FILMTRADE

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Ένας παππούς, ή απλά, ένας γέροντας αφηγείται στα 
εγγόνια του, ή απλά, σε μια παρέα πιτσιρικάδων, την 
προϊστορία του χωριού τους, αλλά και των φίλων του: 
της καμηλοπάρδαλης Ζαράφα, της Σούλα, του Χασάν, 
του Μαλατέρ, της Μουν, της Σουν και της... Μπου-
μπουλίνας! 

Παλαιάς κοπής, γαλλικής καταγωγής κινούμενο σχέδιο, δια 
χειρός ενός από τους… ζωγράφους (Λι) του παραλίγο αρι-
στουργηματικού «Τρίο της Μπελβίλ». Διαδραματίζεται στην 
Αφρική, ψηλά στον ουρανό και στη Γαλλία, και στην ουσία 
του δεν είναι τίποτα άλλο από μια παραμυθένια, γλυκόπι-
κρη περιγραφή του κύκλου της ζωής. Έτσι, αν και στην όψη 
υπολείπεται, σαφώς, τόσο της high-tech τελειότητας των 
διάσημων, ψηφιακών, αμερικανικών τεχνουργημάτων της 
Pixar (και όχι μόνο), όσο και της υπέροχα εναλλακτικής, 
μερακλίδικης, καλλιτεχνικής ρευστότητας κομψοτεχνημάτων 
της διεθνούς - ευρωπαϊκής και μη - παραγωγής, σαν το προα-
ναφερθέν «Τρίο» ή το μαγικό «Αζούρ και Ασμάρ», τολμά ουκ 
ολίγα στο σενάριό του, ώστε να μην αφορά μόνο τα παιδιά.

Από την αρχή του κιόλας δηλώνει την πρόθεσή του να μην 
αγνοήσει τις σκληρές αλήθειες της ζωής: ο Μακί μάς συστή-
νεται αλυσοδεμένος, μαζί με τη φίλη του Σούλα, από Γάλλο 
δουλέμπορο. Και μέσα στα επόμενα δέκα λεπτά, πριν καλά 

η γνωμη του mr. klein

Ήταν μια καμηλοπάρ-
δαλη και την έλεγαν 
Ζαράφα. Σαν τραυματική 
εμπειρία ακούγεται...

8 νοεμβριου 2012
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Κάθε άλλο παρά υπερθέαμα κινουμένων 
σχεδίων, που, ωστόσο, καταφέρνει και να 
συνεπάρει τους (αθώους) ανήλικους και 
να γίνει κάτι παραπάνω από συμπαθές 
στους ενήλικους οι οποίοι θα τους συνο-
δεύσουν. Μέχρι εκεί, όμως. 

καλά προλάβουμε να χαρούμε (λίγο μόνο, 
αφού η Σούλα παραμένει αιχμάλωτη) την 
απόδρασή του, μας φέρνει αντιμέτωπους με 
έναν α λα «Μπάμπι» θάνατο! Ο τελευταίος 
πυροδοτεί και το μεγάλο, αρκούντως συναρ-
παστικό, περιπετειώδες ταξίδι του Μακί και 
της Ζαράφα, όπου οι χαρές εναλλάσσονται 
διαρκώς με τις λύπες, οι χαρακτήρες των 
ηρώων δεν είναι ποτέ άσπροι ή μαύροι, παρά 
μόνο, πάντα γκρίζοι, και η ζωή κυλά, αγέ-
ρωχη και ορμητική, με ένα γέλιο και  
ένα δάκρυ. 

Η αγάπη και το χιούμορ αποδεικνύονται 
λυτρωτικό βάλσαμο για τον Μακί και την 
παρέα του, που τελικά θριαμβεύουν, όχι 
χωρίς θυσίες και απώλειες, όμως. Για τους 
Έλληνες πιτσιρικάδες, έκπληξη - δώρο είναι 
επιπλέον η παρουσία της Ελληνίδας πει-
ρατίνας... Μπουμπουλίνας, που λειτουργεί 
ως από μηχανής θεά, σε μια κρίσιμη καμπή 
της περιπέτειας του Μακί, και προσφέρει 
στους γονείς θεατές μια έξοχη αφορμή για 
να κάνουν λιανά στα βλαστάρια τους το 
ποια πραγματικά ήταν, πότε και πώς έδρασε 
αυτή η περίφημη, Ρωμιά ηρωίδα. Μετά τους 

official site

official trailer

imdb

facebook

link me

τίτλους τέλους και αφού ωριμάσει αυτό το 
(κινηματογραφικό) ταξίδι στο θυμικό των 
παιδιών. Που αντίθετα με όλους εμάς, τους 
(έμπειρους ή κυνικούς) ενήλικους, καθόλου 
δε θα διαμαρτυρηθούν για το σχετικά προ-
βλέψιμο happy end και την ολίγον πρωτό-
γονη όψη του, και δε θα το αφήσουν εύκολα 
πίσω τους.

https://www.facebook.com/encardia?v=wall
http://www.zarafa-lefilm.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=w3FzX5Tc7Yo
http://www.imdb.com/title/tt2077908/
https://www.facebook.com/zarafalefilm?ref=ts&fref=ts
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J.A.C.E. (2011)

Είδος 
Αστυνομικό Δράμα

Σκηνοθεσία 
Μενέλαος Καραμαγγιώλης

Καστ 
Άλμπαν Ουκάζ,  
Στεφανία Γουλιώτη,  
Αργύρης Ξάφης,  
Ιερώνυμος Καλετσάνος, 
Κόρα Καρβούνη,  
Ακύλλας Καραζήσης

Διάρκεια 
142’

Διανομή  
AUDIO VISUAL

του Άγγελου Μαύρου

Ελληνάκι του Αργυρόκαστρου, γιόκας μακελεμένου 
από γκάνγκστερ, ανεπίγνωστα δότης νεφρού σε 
φυγόδικο γιατρό, βαλτός ζητιάνος στα φανάρια της 
Αθήνας, τσιρκολάνος φροντιστής νέων ελεφάντων με 
λαλά, σπιτωμένος πισωγλέντη σχεδιαστή, προστατευ-
όμενος showman ψυχούλας τραβεστί, έρωτας γκό-
μενας με «αφέντη» και παιδί, θα βρεθεί εξιλαστήριο 
θύμα φόνου. Στόχος και θύμα ενός δικτύου παρανο-
μίας, μια ζωή χωρίς φωνή, θα διασωθεί;

Εμπόριο λευκής σαρκός / ναρκωτικών / οργάνων, ξεπουλη-
μένη αστυνομία και θεσμοί, (λαθρο)μεταναστευτική εμπει-
ρία, κρίση ταυτότητας, το γενεαλογημένο καταπίστευμα της 
βίας. Μας τα’ παν κι άλλοι (ενίοτε ντόπιοι, ονόματα δε λέμε, 
υπολήψεις δε θίγουμε) γοητευτικότερα, ευρηματικότερα, 
ευκρινέστερα. Μπράβο, μεν, στο Μενέλαο Καραμαγγιώλη 
που 13 χρόνια μετά το - σκηνοθετικά δεξιοτεχνικότερο, 
πάντως, «Black Out» - δεν τιθασεύει το πάθος του, έχοντας, 
όμως, γίνει υποχείριο των... παθών του διαστέλλοντας άτσαλα 
και σε σημείο έκρηξης τα όρια του «κοινωνικού» crime μελό 
πορτρέτου ενηλικίωσης. 

Το αποτέλεσμα: τα «Όλιβερ Τουίστ» του Ντίκενς (το ορφανό 
on / off στα νύχια σπείρας) και «Τσαϊνατάουν» του Χιούστον 
(το εξιχνιαστικό μυστήριο και το κλου ταμπού), το «Χωρίς 
Οικογένεια» του Μαλό (η περιπέτεια ζωής ενός ακηδεμόνευ-
του ανήλικου) και το «The Cement Garden» του Μπέρκιν (ο 
θάνατος τσακμάκι παρενδυσίας και ερωτοξυπνήματος τύπου 
«το σόι μου μέσα»), οι παλιοί Φατίχ Ακίν (η ξεπλυμένων απο-
χρώσεων, «πραγματική» υφή εικόνας και αστικών φόντων 
συν το «χάλασμα» στο περιθώριο των «Βαθιά Κοφτά Ανθρώ-
πινα» και «Μαζί Ποτέ») και Αλμοδόβαρ (ο χιούμορ τρανσε-
ξουαλισμός του «Ψηλά Τακούνια» και ο Α.Μ.Ε.Α. κερατάς 
του «Καυτή Σάρκα») να τραβιούνται μεταξύ τους - αλλά και 

η γνωμη του mr. klein

Αν το τσίρκο Μεντράνο 
ήταν μεταμεσονύκτια 
σειρά στην τηλεόραση 
του Alpha...

8 νοεμβριου 2012
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

«Πας» άγρια τις εκπομπές του Καρα-
μαγγιώλη στο ραδιόφωνο; Κόπιασε, at 
your own risk, όμως, αυτό «δαγκώνει». 
Επιμένεις ελληνικά, αν όχι σε σινεμά, σε 
θεατροφάτσες; Κάτι θα πιάσεις. Θεωρείς 
εαυτόν τού crowdpleaser εμπορικού; Είσαι 
γι’ αλλού.

στην αυτοχειρία από τη συχνά χωρίς ερεί-
σματα φιλοδοξία μιας σύνθεσης σε μορφή 
τρόικας «ανδριάντας / τραγωδία / policier». 

Ο... Κόκκινος Κύκλος μετράει στα θύματά 
του τον τηλε-ρεαλισμό νουάρ υποκόσμου 
Βαλκανίων, την (ελέω πολυετούς production;) 
εικαστικά μακριά από «τζαστ» απόδοση και 
«τρέξιμο» χωροχρόνων, την πιθανώς (ερωτο)
χτυπημένη στο μοντάζ «εν τω άμα και το 
θάμα» «Είσαι Το Ταίρι Μου» κατάσταση του 
έτερου ημίσεος - μύστη, τους ενίοτε εξω-
φρενικά αστήρικτα φαταλιστικούς δεσμούς 
χαρακτήρων - σημάτων και ιστοριών bigger 
than life μυθοπλασίας, και τη σταχυολόγηση 
/ διδασκαλία «καλών» αντί των κατάλληλων, 
για νιοστή φορά, ηθοποιών που «χτυπάει» 
- εις βάρος τους και εις βάρος της ταινίας, 
με εξαίρεση τον (δίκαια πλέον το it boy της 
εγχώριας σελιλόζης) Καλετσάνο, εν μέρει 
χάρη στην αβανταδόρικη περσόνα του. 

Η προσπάθεια μετράει εφόσον «γράφουν» 
οι διάλογοι στα χιούμορ καλιαρντών επει-
σόδια (κυρίως), ο σιωπηρά υπεργλαφυρός 
Κοσσοβάρος Άλμπαν Ουκάζ είναι τεφαρίκι 
και η pulp κλιμάκωση opera seria (που αφη-
γηματικά στην κάθεται οιονεί εμπαθητικά) 

επιβιώνει. Εν τω μεταξύ, όμως, ο J.A.C.E. έχει 
κάνει τις σκηνές για το όλο «ποιος είμαι, πού 
πάω» και «το σήμερις διαφθείρεσαι ολούθε» 
πρόβλημά του. Μην πληρώσεις το κακό το 
ριζικό ή για το σήμερα την εγκληματικά 
ρομαντική άγνοιά του...

official site

official trailer

imdb

facebook

link me

http://www.jace.gr/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mOqDVLZzanc
http://www.imdb.com/title/tt2075223/
https://www.facebook.com/JaceFilm?ref=ts&fref=ts
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