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Εδώ και λίγες μέρες είμαι θεατής πλεί-
στων όσων καυγάδων, καταγγελιών, 
θυμού, δηλώσεων και... politically 
correct εκρήξεων γύρω από θέματα που 

αφορούν τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων ή 
την αρνητική προβολή του gay στοιχείου μέσα 
από τα media και οτιδήποτε καταναλώνουμε σε 
κοινωνικό επίπεδο. Αποκορύφωμα, το διαφημι-
στικό spot εταιρείας έκδοσης ταξιδιωτικών εισι-
τηρίων, που είναι τόσο άθλια μπανάλ και οπισθο-
δρομικό, σε βαθμό να με κάνει να υποψιάζομαι 
πως έγινε επίτηδες, αντί viral καμπάνιας.

Ο νταλικέρης με το «πίσω δωμάτιο», τον σπα-
σμένο καρπό και τον προορισμό... Καβάλα, δε 
διαφέρει σε τίποτε από τα πρότυπα της ελληνι-
κής κωμωδίας που... «κουνούσανε την αχλαδιά». 
Τον Παράβα, το Μηλιάδη, τον Εξαρχάκο. Είναι το 
ίδιο κακό, λαϊκό αστείο. Προσβλητικό μεν, στερε-
οτυπικό δε. Αυτό που με έκανε να απορώ, όμως, 
ήταν η απάθεια του θιγόμενου gay πολίτη - θεατή 
απέναντι στο κινηματογραφικό εξάμβλωμα του 
Πέδρο Αλμοδόβαρ που έφερε τον τίτλο «Δεν 
Κρατιέμαι». Όσο σιχαμερό και μεσαιωνικό σε 
χιούμορ ήταν το διαφημιστικό spot, άλλο τόσο 
ήταν και το επίπεδο της «διακωμώδησης» των... 

κραγμένων (κυριολεκτικά) συνοδών αέρος στο 
φιλμ του Ισπανού σκηνοθέτη. Γιατί εκεί δεν 
αντέδρασε κανείς; Επειδή ο Αλμοδόβαρ είναι 
«δικός τους»; Δεν εμπορεύεται ακριβώς την 
ίδια εικόνα του «κουνιστού» ομοφυλόφιλου ο 
Αλμοδόβαρ; Γιατί ο ένας πρέπει να δεχθεί το 
στοχευμένο μποϊκοτάζ και ο άλλος να προκα-
λεί τα χασκόγελα; Γιατί, πάντα, ο Γιάννης του 
Μπέζου θα είναι cool και ο... πισωγλέντης του 
Σεφερλή το κακό παράδειγμα;

Μέσα στην όλη υστερία και τον αγώνα τού να 
βρεθεί ο επόμενος στόχος για «κοινωνικό σχο-
λιασμό», ένα ατυχές άρθρο της Σώτης Τρια-
νταφύλλου για το δικαίωμα των ομοφυλόφιλων 
στο γάμο, προκάλεσε την... αναμενόμενη οργή. 
Ομολογώ πως μπήκα στο trip να το διαβάσω. 
Κάπου διέκοψα την ανάγνωση, βαρέθηκα. Σχε-
τίζεται η κυρία Τριανταφύλλου με το θέμα; Όχι. 
Γιατί να ασχοληθώ με τον «τουρισμό» της στη 
ζωή κάποιων άλλων ανθρώπων; Και, στο φινάλε, 
γιατί αυτοί οι «άλλοι» άνθρωποι πρέπει να αμύ-
νονται non stop υπέρ μιας σημαίας που φέρει ως 
έμβλημα τη «διαφορετικότητα»; Διάβολε, όλοι με 
τον ίδιο τρόπο δεν αγαπάμε σε τούτη τη ζωή;

Editorial
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Hλίας Φραγκούλης

http://www.iliaskyriazis.com/
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STOKER (2013)

η γνωμη του mr. klein

Είναι μια γκάου μαθήτρια 
λυκείου, αγάμητη και με 
μάτι θολωμένο. Σκοτώ-
νεται ο πατέρας της και 
εμφανίζεται ο αδελφός 
του από το πουθενά, που 
τον θέλει η μαμά, αλλά 
εκείνος αλλού θέλει να 
τον ακουμπήσει. Ανω-
μαλιάρικο θρίλερ, με το 
αιματάκι του το σωστό.

28 mΑΡTΙΟΥ 2013 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Θρίλερ

Σκηνοθεσία 
Παρκ Τσαν-Γουκ

Καστ 
Νικόλ Κίντμαν, 
Μία Γουασικόφσκα, 
Μάθιου Γκουντ, 
Τζάκι Γουίβερ

Διάρκεια 
99’

Διανομή  
ODEON

Μετά το θάνατο του πατέρα της και στα πρόθυρα της 
ενηλικίωσης, η Ίντια μαθαίνει να μοιράζεται την ίδια 
στέγη με το θείο Τσάρλι, του οποίου την ύπαρξη δε 
γνώριζε μέχρι πρόσφατα. Η μητέρα της, Έβελιν, έχει 
προφανείς προθέσεις απέναντί του, όμως, ουδείς 
γνωρίζει τι είναι αυτό που εκείνος θέλει από την οικο-
γένεια των Στόκερ.

«Όταν είδα το ‘Vertigo’, είπα μέσα μου πως θα κάνω ό,τι περνά 
από το χέρι μου για να γίνω σκηνοθέτης», μου είχε πει πριν 
από κάμποσα χρόνια ο Παρκ Τσαν-Γουκ, σε μια κουβέντα 
που είχαμε κάνει για τα πράγματα που αγαπά στο σινεμά, τα 
σημεία αναφοράς και τις εμπνεύσεις του. Παρακολουθώντας 
το «Stoker», αισθάνθηκα σα να παίζω μια trivia σπαζοκεφα-
λιά, στην οποία έπρεπε να εντοπίσω μια σωρεία χιτσκοκικών 
homage. Ειλικρινά. Και να θελήσει κανείς να τα απαριθμή-
σει, μάλλον θα χαθεί στο μέτρημα. Αυτός ο Κορεάτης, όμως, 
δεν μπορεί να κάνει λάθος. Δεν μπορεί να κάνει κακή ταινία. 
Είναι πέραν των δυνατοτήτων του! Έτσι, η πρώτη μεγάλη 
ηδονή που σου προσφέρει τούτο το φιλμ, αφορά πρωτίστως 
ένα είδος θεατών σαφώς πιο εκπαιδευμένο, το οποίο θα... 
αναστενάξει εκστατικά, αποκωδικοποιώντας τα καρέ με τα 
τόσα μυστικά που βαραίνει η σκιά του Άλφρεντ Χίτσκοκ. 
Η δεύτερη «ράτσα» που θα κάνει... γιορτή είναι, φυσικά, 
οι therapists, οι επιστήμονες που ελέγχουν τις εσωτερικές 
συγκρούσεις, τη σημειολογία της ψυχής και την πάλη με τους 
δαίμονες που κατοικούν στο βαθύτερο είναι μας. 

Το να πεις ότι το «Stoker» αποτελεί το «Shadow of a 
Doubt» του Παρκ Τσαν-Γουκ, αδικεί τα πολλαπλά layers και 
τις εμβόλιμες πινελιές του δημιουργού σε σχέση με τα χιτσκο-
κικά πρότυπα, τα οποία... κρύβονται παντού, από την πρώτη 
εμφάνιση του θείου στο νεκροταφείο (σαν τη σκιώδη φιγούρα 
του Άντονι Πέρκινς στο «Ψυχώ») μέχρι το όνομά του (ακριβώς 

του Ηλία Φραγκούλη
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ίδιο με εκείνο του θείου Τζόζεφ Κότεν!) και 
από τη σκηνή του ντους της Μία Γουασικόφ-
σκα μέχρι τους στραγγαλισμούς, το αγαπη-
μένο φονικό «άθλημα» του μετρ του σασπένς. 
Δε θα αναφέρω άλλα, για να αποφύγω τα 
spoilers!

Από νωρίς αντιλαμβάνεσαι ή υποψιάζεσαι το 
ρόλο του θείου Τσάρλι (με το ναρκισσιστικό, 
παγερά αδιαπέραστο βλέμμα του Μάθιου 
Γκουντ), όμως, το κέντρο βάρους της ταινίας 
είναι η Ίντια και εκεί τα πράγματα δεν είναι 
απαραίτητα προβλέψιμα. Η ηρωίδα (που 
υποδύεται με επικίνδυνες ισορροπίες η Γουα-
σικόφσκα) μοιάζει σα να είναι βγαλμένη από 
το illustrated σύμπαν του Έντουαρντ Γκόρεϊ, 
αν και λίγο πριν μπει στα 18 δε γνωρίζει τι 
είναι το σεξ και μέσα της παλεύουν η οδύνη, 
ο θυμός, η περιέργεια για την ενήλικη ζωή και 
τους ρόλους της, η έλλειψη συναισθημάτων 
και γονικής καθοδήγησης, τα πάντα βεβαρη-

μένα από την ψυχολογική της αστάθεια. Η 
Ίντια μοιάζει με ένα κορίτσι που ζούσε μέσα 
στις σελίδες ενός παραμυθιού, για να βρεθεί, 
εντελώς ξαφνικά, θύμα... κακοποίησης. Οτι-
δήποτε καταφέρνει να εμβολίσει το προστα-
τευτικό της «τείχος», ουσιαστικά στερεί από 
την ίδια εκείνα τα ποσοστά που της επιτρέ-
πουν να κατοικεί ειρηνικά στον πραγματικό 
κόσμο και απειλεί την... ακίνδυνη λογική 
της με κατάρρευση. Είναι προφανές πως δε 
μιλάμε για έναν αθώο χαρακτήρα. 

Αν και το σενάριο δεν αποτελεί κάποια σημα-
ντική σπουδή γραφής, ο Παρκ Τσαν-Γουκ 
είναι εκείνος που προστατεύει στο έπακρο το 
όραμά του, ελέγχοντας τέλεια την πλανοθε-
σία, τις γωνίες και τις κινήσεις της κάμερας, 
το στέρεο μοντάζ, το αισθητικό περιβάλλον 
της Τερέζ ΝτεΠρεζ και αυτό το... αλαφρο-
ΐσκιωτο που χαρακτηρίζει την υποκριτική 
καθοδήγηση του καστ. Όπως ένας αληθινός 
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δημιουργός, αισθάνεσαι πως η παραμικρή 
λεπτομέρεια βρίσκεται κάτω από τον έλεγχό 
του, σε εικόνα, περιεχόμενο, ψυχισμό. 

Το «Stoker» θα ξεκινήσει ως ένα δράμα υπό-
κωφων εντάσεων, αλλά θα εκραγεί ως ένα 
θρίλερ τρόμου όπου η κάθε επόμενη κίνηση 
των ηρώων μπορεί και να είναι... η τελευταία 
τους. Μην περιμένεις, όμως, να δεις σφαγές ή 
ξαφνιάσματα και τρικ που θα σε τινάξουν από 
το κάθισμά σου. Μερικές φορές, οι δεσμοί 
αίματος είναι πολύ πιο τρομακτικοί από όλα 
αυτά...

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Οι οπαδοί και γνώστες του σινεμά του 
Παρκ Τσαν-Γουκ δε θα απογοητευτούν 
από τη σχεδόν γκροτέσκα δύναμη των 
χαρακτήρων και την... εκδικητική μανία 
τους. Χάρμα οφθαλμών, με προσεγμένη 
διανομή στο καστ, το «Stoker» προσφέρει 
στην κατηγορία του ψυχολογικού θρίλερ 
τη θαρραλέα νοσηρότητα που λίγοι σκη-
νοθέτες οραματίζονται και πραγματώνουν 
με τόση επιτυχία. Οι fans του Χίτσκοκ  
θα ανατριχιάσουν από ευχαρίστηση.  
Η ψυχρότητα ως προς τα ανθρώπινα 
χαρακτηριστικά των ηρώων του φιλμ ίσως 
ενοχλήσει μερίδα θεατών. Σίγουρα όχι ένα 
mainstream, εύπεπτο θέαμα. 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.imdb.com/title/tt1682180/?ref_=sr_1
http://www.foxsearchlight.com/stoker/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=A9FSo8mQe6Q
http://www.imdb.com/title/tt1682180/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/stokermovie?fref=ts
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ΧΙΟΝΑΤΗ (2012)
(BLANCANIEVES)

Είδος 
Δράμα Εποχής

Σκηνοθεσία 
Πάμπλο Μπέργκερ

Καστ 
Μαριμπέλ Βερντού, 
Ντανιέλ Χιμένεθ Κάτσο, 
Άνχελα Μολίνα,  
Μακαρένα Γκαρθία,  
Σοφία Όρια,  
Εμίλιο Γκαβίρια

Διάρκεια 
104’

Διανομή  
STRADA FILMS

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Προσγειωμένη στην πραγματικότητα, μια retro, 
ασπρόμαυρη και βωβή παραλλαγή του παραμυθιού 
της Χιονάτης.

Μια φορά στη Σεβίλλη του 1920, λοιπόν, ήταν μια Χιονάτη 
διαφορετική από τις άλλες - Ισπανίδα με τα όλα της, με 
μπαμπά περίφημο ταυρομάχο και μαμά αστέρι του flamenco. 
Ένα τραγικό ατύχημα του μεν προκαλεί επιπλοκές στην 
εγκυμοσύνη της δε, και η μικρή μένει ορφανή από μητέρα. 
Η χρυσοθήρας νοσοκόμα του μπαμπά γίνεται η καινούργια 
της μητριά και της κάνει τη ζωή πατίνι. Η πιτσιρίκα, όμως, δε 
μασάει. Χτίζει στα κλεφτά ανεκτίμητη σχέση με τον μπαμπά 
και μαθαίνει και τα μυστικά της τέχνης του. Μετά το θάνατό 
του, το σκάει από το «παλάτι» της μοχθηρής μητριάς, συνα-
ντά περιπλανώμενο κωμικό θίασο... έξι νάνων ταυρομάχων, 
γίνεται μέλος του και μαζί δίνουν παραστάσεις σε διάφορες 
αρένες. Εκεί η Χιονάτη αποκαλύπτει το (κληρονομικό) ταλέ-
ντο της και αναδεικνύεται σε περιζήτητη ταυρομάχο. 

Τις λεπτομέρειες της αφήγησης, όπως και το τι συμβαίνει 
στο φινάλε αυτού του πειραγμένου κινηματογραφικού παρα-
μυθιού είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατον, να τα φανταστείς. 
Και αυτή η χαρακτηριστικά αναπάντεχη εξέλιξή του είναι η 
μια σημαντική αρετή του φιλμ. Η άλλη είναι η νοσταλγικά 
ρομαντική, ασπρόμαυρη και - πιστή στην παράδοση του 
βωβού σινεμά - άνευ διαλόγων, κινηματογράφησή του. Κινη-
ματογράφηση κυριολεκτικά πανέμορφη, που ξεχειλίζει από 
παθιασμένο ισπανικό ταμπεραμέντο, τέλεια συνταιριασμένη 
με τις μουσικές και τα τραγούδια και μεθυστικά, μελωδικά 
μονταρισμένη - ιδιαίτερα στην ανθολογική σειρά σκηνών της 
επανασύνδεσης, γνωριμίας και ιδιότροπου χορού (εκείνη με 
τα πόδια της, εκείνος με τις ρόδες της αναπηρικής καρέκλας 
του) κόρης και πατέρα. Μέχρι εδώ, όμως. Δεν έχει άλλα συν…

28 mΑΡTΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Η Χιονάτη... ταυρομά-
χος. Καλή σοδειά πρέπει 
να είχαν στην Ισπανία 
πέρσι...
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Το φιλμ πειραματίζεται απρόβλεπτα με το 
παραμύθι της Χιονάτης, αλλά όχι ουσια-
στικά ανατρεπτικά ή τολμηρά. Οι εικόνες 
του φέρουν ίχνη υποβλητικών γοτθικών 
σκιών και προοπτικής, αλλά αρνούνται να 
τις εξερευνήσουν περαιτέρω. Το χιούμορ 
του είναι παιδαριώδες (π.χ. η κακιά μητριά 
αρέσκεται σε γελοίες σαδομαζοχιστικές 
περιπτύξεις, ενώ οι νάνοι, αν και έξι, επι-
μένουν να μετρούν εαυτόν επτά) και μόνο 
μειδίαμα μπορεί να προκαλέσει. Πλην ίσως 
της Χιονάτης, σύσσωμοι οι χαρακτήρες του 
παραμένουν μέχρι τέλους γραφικοί και δη 
περισσότερο ή λιγότερο αψυχολόγητοι στις 
διαθέσεις, στις αντιδράσεις και στις επιλο-
γές τους. Το φινάλε, τέλος, μπορεί να μην 
το περιμένεις, αλλά έρχεται σε τόσο μεγάλη 
αντίθεση με την αλαφράδα όσων έχουν 
προηγηθεί, που χάνει όλη τη μελαγχολική 
γοητεία του. Άσε που δε δικαιώνει τίποτα και 
κανέναν. Ούτε καν την - κρίμα και άδικο - 
καταραμένη Χιονάτη.

Με άλλα λόγια, θυμάσαι το περσινό, πολυ-
βραβευμένο «The Artist»; Που ξέφευγε 
από το όποιο είδος του, και εκτός από ένα 
γράμμα αγάπης στην επώδυνη ενηλικίωση 

του σινεμά (που από την εφηβεία του βωβού 
πέρασε στην ωριμότητα του ομιλούντος), 
μπορούσε να διαβαστεί και ως εύστοχη 
αλληγορία για τους ταραγμένους καιρούς 
που ζούμε; Όπου όλα αλλάζουν, τα δεδομένα 
ανατρέπονται και το μόνο που μπορεί να μας 
λυτρώσει είναι η απροσδόκητη καλοσύνη 
ενός, έστω, συνανθρώπου μας; Ε, καμία 
σχέση!

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Όμορφες εικόνες, όμορφες πρωταγωνί-
στριες, όμορφες μουσικές. Τουτέστιν, τα 
μάτια και τα αυτιά σου ίσως την κάνουν 
λαχείο. Σκέψη και συναίσθημα, όμως, δεν 
αποκλείεται να πέσουν σε λήθαργο.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Yrtwiby_tT4
http://www.blancanieves.es/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TmQir83IoBE
http://www.imdb.com/title/tt1854513/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/blancanievespelicula
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WELCOME TO THE SHOW: 
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΜΙΑ 
ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 
(2013)

Είδος 
Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία 
Αλέξης Πόνσε,  
Κώστας Πλιάκος 

Διάρκεια 
65’

Διανομή  
NEW STAR

του Άγγελου Μαύρου

Η σιμπεμόλ προσωπικότητα ενός θρύλου και η ηχώ 
του στην εποχή και στους επιγόνους του.

Ξέρατε ότι το «Φλου» είχε θαφτεί από την κριτική συλλή-
βδην όταν κυκλοφόρησε; Ότι ο Σιδηρόπουλος είχε πρωτα-
γωνιστήσει στο σίριαλ της ΕΡΤ «Οικογένεια Ζαρντή»; Ότι 
για μια από τις τελευταίες του εμφανίσεις στην επαρχία είχε, 
ελλείψει χρημάτων του promoter, πληρωθεί με… φούντα; Ότι 
ένα απ’ τα ύστερα τραγούδια του, ο «Άλι», θίγει το μετανα-
στευτικό πριν χτυπήσει την Ελλάδα; Το δημοσιογραφικό, το 
βιογραφικό, το ανεκδοτολογικό και το καλλιτεχνικά αποτι-
μητικό τζαμάρουν σε κάπως oldies φόρμα, αλλά ποτέ κακό-
φωνα, στο ντουέτο δύο ινστρουμενταλιστών της τεκμηρίωσης 
με ένα compilation overdubbed ακουστικών συνεντεύξεων 
του ειδώλου, sampling του CV αρχείου του (φωτογραφίες, 
δημοσιεύματα, αφίσες, φιλμάκια, TV) και lead vocals οργα-
νικά ενορχηστρωμένων καλεσμένων εν είδει greatest hits and 
misses tribute album σε αυτόν.

Side 1: η γνώριμη επωδός περί εγγονού του Ζορμπά που, 
όπως και άλλα περιττά riff του ρεζουμέ του, είναι απούσα 
κουρδίζει ευχάριστα τον fan, μολονότι ο μη τέτοιος στην αρχή 
θα δυσκολευτεί να ταυτοποιήσει το περιώνυμο λαρύγγι στα 
playback εξομολογήσεων, οι οποίες επανέρχονται ως rhythm 
section της αφήγησης και οπτικοποιούνται γραφιστικά με 
κάτι μεταξύ γαλάζιας ένδειξης παλμογράφου και equalizer α 
λα fractals. Ένα ηλεκτρικό μοντάζ πλάνων των guest ως carte 
de visite τους είναι η μόνη σπασμένη χορδή εδώ, που όμως 
αλλάζεται αμέσως. 

Και τα τάστα στα οποία έπαιξε ο διασημότερος στο εγχώριο 
«ξένο» πεντάγραμμο ακούσιος ενσαρκωτής του «live fast, die 
young» - αυτό αξιέπαινα δεν αγγίζεται - (recorder και των 

28 mΑΡTΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Μπάφο μπάφο τον καημό 
μας, ρε Παυλάκο...
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πλέον ανεπαίσθητων κραδασμών της ελληνι-
κής κοινωνίας, χωρίς δεύτερο στο σινάφι του 
ποιητικού βάθους και ύψους κονδυλοφόρος 
για τα άσματά του, μαγνητικός performer, 
τολμητίας θιασώτης των προσμείξεων με την 
unplugged ρωμέικη παράδοση του λαϊκού και 
του δημοτικού, «γεγές» εκτός κλίματος στη 
μεταπολίτευση και εκτός μόδας στη lifestyle 
εϊτίλα) ψαύονται μελωδικά. 

Από συγκαιρινούς ή κατοπινούς γνώστες της 
εργογραφίας του και των μουσικών ή εξω-
μουσικών δεδομένων της περιόδου (όπως το 
Μάκη Μηλάτο και το Μιχάλη Παπαμακάριο) 
, συνεργάτες του στο studio / στη σκηνή 
/ στην υποκριτική (όπως μέλη των Σπυρι-
δούλα και των Απροσάρμοστων, το Δημήτρη 
Πουλικάκο και τον Κωνσταντίνο Τζούμα) 
και οπαδούς - «παιδιά» του (όπως το Γιάννη 
Αγγελάκα, τον Αλέξη Καλοφωλιά, τον Παύλο 
Παυλίδη, το Θάνο Ανεστόπουλο και το Στάθη 
Δρογώση) - αν και το γιατί ο χαμηλόφωνος 

Λόλεκ θεωρείται τέτοιος αλλά όχι και ο υπο-
τίθεται «έντεχνος» Φοίβος Δεληβοριάς (ένας 
εξαιρετικά συναφής προς τον αείμνηστο, 
και μάλλον ο πιο καίριος εδώ και χρόνια, 
στιχουργός) είναι, αν όχι ζήτημα ταμπελών, 
πέραν της κατανοητικής ικανότητας του 
γράφοντος. Η φύρα και το δήθεν είναι εν 
πολλοίς ανύπαρκτα εδώ, με σχεδόν κάθε 
session player να δικαιώνει το σολάρισμά του, 
προσθέτοντας τη δική του νότα στο δίσκο. 
Hidden track, το reverb του ανδρός ως ηθο-
ποιού από μια τηλεοπτική σειρά του Κώστα 
Φέρρη.

Side 2: εκτός μικροφώνου έχουν μείνει 
όχι ασήμαντοι «σταθμοί», όπως ο Ανδρέας 
Θωμόπουλος και ο Γιάννης Μαρκόπουλος, 
ίσως γιατί ο πρώτος υπέγραψε πριν από δέκα 
χρόνια το δικής του ερμηνείας μυθοπλαστικό 
πορτρέτο «Να μ’ Αγαπάς» και ο δεύτερος 
κατά την πάγια τακτική του δε συγκατά-
νευσε να συμμετάσχει, ίσως γιατί ο Σιδηρό-
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Σε ξέρουν δεκαετίες στο ΑΝ με το μικρό 
σου; Πας πρώτη σειρά. Δε γνωρίζεις το 
«πρόσωπο», είσαι, όμως, της φάσης; 
Τράβα, αλλά θα χρειαστείς ενισχυτή. 
Σιγοντάρεις και χορεύεις άλλα είδη; Απ’ 
το ένα αυτί θα μπει, απ’ το άλλο θα βγει.

πουλος μιλάει με συμπάθεια αλλά έξω από 
τα δόντια και για τους δύο. Κι αυτή ακριβώς 
είναι μια κιθαριά που, χωμένη κάπου στο mix 
των καναλιών, χάνεται ή κρύβεται απ’ τον 
αμφιβληστροειδή και το τύμπανο του θεατή: 
ήταν το «ίνδαλμα» τόσο κυνικά, οιονεί απα-
ξιωτικά, ειλικρινές όσο ενίοτε αφήνει να 
φανεί το περιεχόμενο των soundbites του, και 
πώς αλλιώς ήταν ως άνθρωπος; 

Αυτό το κουπλέ δε θα το χαρείς, αν και δε 
λείπει αισθητά, ενώ τεχνικά κάποια τετ α 
τετ (η συντριπτική μειοψηφία) δε βγάζουν 
το ακόρντο, κυρίως από άποψη φωτισμών, 
και σε μία-δύο περιπτώσεις και ήχου, με το 
αισθητά lo-fi της εμφάνισης να προδίδει το 
αυτοχρηματοδοτούμενο και το προβάδικο 
της υπόθεσης, που δε σου χαρίζει ούτε ένα 
πλήρες τραγουδιστικό συναυλιακό κλιπ, ίσως 
λόγω δικαιωμάτων, ίσως από επιλογή των 
δημιουργών. Ως κάποιου είδους doc ακο-
μπανιαμέντο του, το in production «Εδώ δεν 
Υπάρχει Άσυλο» του Θανάση Γιαννόπουλου, 
θα κελαηδήσει επίσης για το ότι ο λεγά-
μενος ήταν ο headliner αλλά όχι και η πιο 
alternative αξία της ροκάδικης δεκαετίας της 

Αλλαγής. Ως τότε, αυτό το νηφάλιο μνημό-
συνο θα σταθεί σχεδόν άνετα στο line-up 
κάπου ανάμεσα στο «Ζωντανοί στο Κύτ-
ταρο» του Αντώνη Μποσκοΐτη και το «The 
Approaching of the Hour» της Γκρατσιέλλας 
Κανέλλου. Μη σου πω ότι το παίρνει και για 
encore…

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.imdb.com/title/tt1653929/?ref_=fn_al_tt_1
http://welcometotheshow2013.blogspot.gr/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1vVdizPIwtw
http://www.imdb.com/title/tt2785202/
https://www.facebook.com/welcometotheshow2013
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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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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 
ΣΤΟΥΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΥΣ? (2012)

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

Η Ηλέκτρα είναι 32 χρονών και ζει στην Αθήνα την 
εποχή της κρίσης. Ο αγαπημένος της βρίσκεται στη 
φυλακή για την αντιεξουσιαστική του δράση, η ίδια 
απασχολείται ως babysitter, αφήνοντας ανεκμετάλ-
λευτες τις σπουδές της στο Λονδίνο, και οι γονείς της 
είναι ιδεαλιστές της γενιάς του Πολυτεχνείου που 
περιμένουν την ένωση της Αριστεράς. Αισιοδοξία σε 
αναζήτηση.  

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως το «Συγχαρητήρια στους Αισιό-
δοξους?» είναι μια πολύ προσωπική ταινία. Και, μάλιστα, δεν 
είναι η μόνη προσωπική ταινία που καταφθάνει στις αίθου-
σες αυτό το διάστημα από την οικογένεια Βούλγαρη, με το 
«Higuita» του Αλέξανδρου Βούλγαρη να έχει ήδη προκαλέ-
σει πλήθος συζητήσεων. Στην περίπτωση της Κωνσταντίνας 
Βούλγαρη, όμως, το «προσωπικό» δεν έγκειται στον πειραμα-
τισμό σχετικά με το ύφος αλλά στο ίδιο το περιεχόμενο της 
ταινίας, καθώς γίνεται από την αρχή ξεκάθαρο πως πρόκειται 
για μια τελείως υποκειμενική ματιά στις θεματικές και τους 
προβληματισμούς που απασχολούν την σκηνοθέτιδα.

Η ταινία δεν έχει αρχή και τέλος. Παρακολουθεί την ηρω-
ίδα της στην καθημερινότητά της: όταν πηγαίνει να επι-
σκεφτεί τον αγαπημένο της, όταν κολλάει τα αυτοκόλλητα 
της δουλειάς της στους τοίχους, όταν πηγαίνει για να κάνει 
babysitting σε ένα μικρό παιδί, όταν πηγαίνει για φαγητό 
στους γονείς της, όταν συμμετέχει στις πορείες που αναστα-
τώνουν την Αθήνα. Υπάρχει χιούμορ, υπάρχει και προβλη-
ματισμός. Αισιοδοξία; Σαφής απάντηση δε δίνεται. Όταν 
στην σκηνή που επιλέγεται να κλείσει την ταινία, η Ηλέκτρα 
διστακτικά αφήνεται να την παρασύρει ο χορός στη συγκέ-
ντρωση των συναγωνιστών της, ο θεατής μένει με... τον 
υπαινιγμό.

28 mΑΡTΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Καταγγέλλω την αντιε-
ξουσιαστική φεμινίλα  
απ’ όποιο σόι κι αν προέρ-
χεται!

Είδος 
Κοινωνικό Δράμα

Σκηνοθεσία 
Κωνσταντίνα Βούλγαρη

Καστ 
Μαρία Γεωργιάδου, 
Δημήτρης Ξανθόπουλος, 
Δημήτρης Πιατάς,  
Θέμις Μπαζάκα,  
Κώστας Γανωτής,  
Αλέξης Χαρίσης

Διάρκεια 
88’

Διανομή  
FEELGOOD
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Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η Βούλγαρη 
δίνει μια ντοκιμαντερίστικη υφή στην ταινία. 
Ένα μεγάλο μέρος των σκηνών αποτελεί 
κινηματογράφηση των πραγματικών πορειών 
και αναταραχών που έλαβαν χώρα - και 
συνεχίζουν να επαναλαμβάνονται συχνά 
- στη σύγχρονη Αθήνα. Παράλληλα, πολ-
λοί διάλογοι είναι αυτοσχεδιαστικοί, με το 
σενάριο να ακολουθεί μόνο ένα αφηγηματικό 
προσχέδιο και να δίνει στους ηθοποιούς, στη 
συνέχεια, τη δυνατότητα να συμπληρώσουν 
τις λεπτομέρειες με την προσωπικότητά τους. 
Η ίδια η ταινία είναι, εξάλλου, μια σειρά 
συζητήσεων της Ηλέκτρας με τα σημαντικό-
τερα πρόσωπα στη ζωή της, που στόχο έχουν 
να αναδείξουν τους φόβους της, την ελπίδα 
της, την αγωνία της, τους προβληματισμούς 

της και, εν τέλει, τις αντιφάσεις της, ως αντι-
προσωπευτικό δείγμα της σημερινής πραγ-
ματικότητας.

Η προσέγγιση αυτή βοηθά την ταινία να 
αποκτήσει μια αμεσότητα και να καταστεί 
απόλυτα επίκαιρη. Από την άλλη, όμως, 
κάνει τόσο προσωπική και «αγωνιστική» τη 
φωνή της, που από ένα σημείο και μετά ο 
θεατής νιώθει ότι δε βλέπει ταινία. Υπό μια 
άποψη, η Βούλγαρη ακολουθεί την τακτική 
των ίδιων των ανθρώπων που κινηματογρα-
φεί, διαδηλώνοντας με τον τρόπο της απέ-
ναντι σε όλα τα στοιχεία που συντελούν στη 
σύγχρονη κρίση, είτε αυτή ορίζεται ως πολι-
τική, είτε ως κοινωνική, είτε ως απλά κρίση 
σχέσεων. Και αυτό κάποια στιγμή αγγίζει την 
υπερβολή. 
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Η ταινία είναι βουτηγμένη στον παλμό 
της εποχής, την οικονομική κρίση, τον 
επαναστατικό αγώνα και την αμφισβή-
τηση των κοινωνικών δομών. Οι προθέσεις 
της είναι ειλικρινείς και η έμφαση σε ένα 
ρεαλιστικό σινεμά (πέρα από τη σχολή 
του σουρεαλισμού του Λάνθιμου και της 
Τσαγγάρη) είναι ευπρόσδεκτη, όμως, η 
Βούλγαρη μοιάζει να χάνει τον έλεγχο 
και να εγκλωβίζεται στους αυτοσχεδια-
σμούς του σεναρίου, έχοντας περισσότερο 
καταγγελτική διάθεση από όσο θα έκανε 
καλό. Η θεματική της ταινίας θα βοηθή-
σει στην επικοινωνία της με το μέρος του 
κοινού το οποίο εκφράζει, όμως, είναι 
αμφίβολο αν θα μπορέσει να «περάσει» 
στον μέσο θεατή.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

Η Μαρία Γεωργιάδου, στο ρόλο της Ηλέ-
κτρας, αναλαμβάνει ουσιαστικά τον πολύ 
δύσκολο ρόλο να ερμηνεύσει ένα χαρακτήρα, 
έχοντας μόνο κάποιες κατευθυντήριες γραμ-
μές. Η ίδια κάνει ό,τι μπορεί για το καλύ-
τερο αποτέλεσμα, όμως, όταν δεν έχει την 
υποστήριξη έμπειρων ηθοποιών (όπως της 
Θέμιδος Μπαζάκα και του Δημήτρη Πιατά) 
μένει έκθετη να υπερασπιστεί μια έκδηλη 
αμηχανία, κυρίως σε σεκάνς με το μικρό 
παιδάκι που προσέχει. Οι στιγμές όπου συμ-
μετέχει στις διαδηλώσεις ή στις αγωνιστικές 
δράσεις μοιάζουν πιο φυσικές και οργανικές 
στο τελικό αποτέλεσμα, όμως, το σύνολο δε 
διακατέχεται από συνοχή και οι μεταβάσεις 
ανάμεσα στις σκηνές γίνονται άτσαλα.

Στην τελική, πρόκειται για μια περισσότερο 
πολιτική ταινία από όσο θέλει να παραδεχτεί 
και αυτό δε θα ήταν απαραίτητα κακό, αν δεν 
προσπαθούσε να κάνει τόσο σαφή τον προ-
σανατολισμό της σε κάθε σκηνή. Στo «Συγ-
χαρητήρια στους Αισιόδοξους?», ο θεατής 
δεν καλείται να σχηματίσει άποψη. Οι μόνες 
επιλογές που έχει είναι να δεχτεί ή όχι την 
άποψη της δημιουργού και η τελική απόφασή 
του είναι κρίσιμης σημασίας στην επικοινω-
νία του με την ταινία.

http://www.feelgoodentertainment.gr/index.php?pathID=1_2_14_7_44&aid=934
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=m7ATevDkMHc
http://www.imdb.com/title/tt2489308/
https://www.facebook.com/acabmovie
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BROKEN CITY (2013)

Είδος 
Δραματικό Θρίλερ

Σκηνοθεσία 
Άλεν Χιουζ

Καστ 
Μαρκ Γουόλμπεργκ, 
Ράσελ Κρόου,  
Κάθριν Ζίτα-Τζόουνς,  
Κάιλ Τσάντλερ,  
Μπάρι Πέπερ

Διάρκεια 
109’

Διανομή  
AUDIO VISUAL

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Πρώην αστυνομικός που εργάζεται ως ιδιωτικός ντε-
τέκτιβ, προσλαμβάνεται από το Δήμαρχο της Νέας 
Υόρκης να αποδείξει την απιστία της γυναίκας του. 
Θα ακολουθήσει μια δολοφονία που θα ανοίξει το 
δρόμο για την αποκάλυψη μυστικών και σκανδάλων, 
σε μια αναμέτρηση δύναμης και δικαίου.

Αν το «Broken City» ήταν γυρισμένο τη δεκαετία του ‘80 ή 
ακόμη παλιότερα, θα μπορούσε ίσως να κάνει μεγαλύτερη 
εντύπωση. Είναι άλλωστε γυρισμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε η 
εικόνα της πόλης και το styling των ηθοποιών να παραπέμπει 
δυο - τρεις δεκαετίες πίσω. Σήμερα, όμως, η φιλοδοξία της 
ταινίας να είναι ένα σύγχρονο νουάρ, ακυρώνεται από την 
υπερφορτωμένη πλοκή με όχι αρκετά ισχυρά στοιχεία.

Στην πρώτη solo σκηνοθεσία του, ο Άλεν, ο ένας από τους 
δύο (υπερτιμημένους) αδελφούς Χιουζ, δείχνει ότι αν το 
σκηνοθετικό ντουέτο είχε κάτι να πει, το κατάφερνε όταν 
ακούγονταν δύο φωνές στο πλατό. Μόνος του έχει γυρίσει με 
τετριμμένο τρόπο την ιστορία πολιτικο-ερωτικής αντιπαρά-
θεσης, με εμφανή την προσπάθεια να δώσει στιλ και ατμό-
σφαιρα στην ταινία. Όχι ότι το «Broken City» είναι τέρας. 
Τουλάχιστον η πλοκή εξελίσσεται γρήγορα και στην επόμενη 
σκηνή πάντα υπάρχει ένα νέο στοιχείο, ενώ οι ηθοποιοί είναι 

28 mΑΡTΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Ο Ράσελ Κρόου είναι 
ο Δήμαρχος της Νέας 
Υόρκης. Χα. Χα χα. Χα χα 
χα. Χα χα χα χα χα χα χα 
χα χα χα χα...
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πειστικοί ακόμη και όταν οι ρόλοι τους περι-
ορίζονται σε μια φιγούρα, χωρίς η ταινία να 
ενδιαφέρεται να τους προσφέρει ιδιαίτερο 
βάθος.

Υπάρχουν, όμως, πολλά πράγματα που δεν 
μπορεί να αγνοήσει κανείς. Ο καμβάς της 
ιστορίας «διεφθαρμένος πολιτικός βάζει στο 
χέρι πρώην μπάτσο με αμφιλεγόμενο παρελ-
θόν, στήνοντας παγίδα τόσο σ’ αυτόν όσο και 
στη δημαρχίνα και το φίλο της», θα μπο-
ρούσε να λειτουργήσει, αν δε φορτωνόταν με 
τόσο παλιομοδίτικες λεπτομέρειες. Δυσκο-
λεύεται κανείς να πεισθεί ότι η σύγχρονη 
πολιτική αντιπαράθεση λειτουργεί με αυτούς 
τους όρους, έστω κι αν συχνά ακούγεται 
τριγύρω ο χαρακτηρισμός «gangster». Από 
την άλλη πλευρά, χάνει σε αξιοπιστία και 
ο χαρακτήρας του ντετέκτιβ που τριγυρίζει 
με τη φωτογραφική μηχανή. Σε μια σκηνή, 
μάλιστα, ακούγεται και το «υπάρχουν ακόμη 
ιδιωτικοί ντετέκτιβ;»! Δε βοηθάει ιδιαί-
τερα και το γεγονός ότι στους δύο βασικούς 
ρόλους, ο Γουόλμπεργκ και ο Κρόου μοιάζουν 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Σε ενθουσιάζουν οι μπερδεμένες πλοκές 
με σκάνδαλα και μυστικά; Σε συνδυασμό 
με το καλό καστ, ίσως να βρεις κάτι που 
να σου αρέσει στο «Broken City». Κάτι 
φρέσκο και ενδιαφέρον, πάντως, δεν πρό-
κειται να βρεις.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

να έρχονται από άλλη εποχή. Για να δέσει το 
«Broken City» χρειαζόταν υλικά πιο πειστικά 
από αυτό της παλιομοδίτικης σκανδαλολο-
γίας.

http://www.brokencitymovie.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Gqi6EP3eaAw
http://www.imdb.com/title/tt1235522/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/BrokenCityMovie?ref=ts&fref=ts
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