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Πολλά τα πολιτισμικά σοκ τον τελευ-
ταίο καιρό στην Ελλάδα. Αφού 
λύσαμε το πρόβλημα με τον gay 
νταλικέρη (λογοκρίνοντας τη διαφή-

μιση!), αφού στενοχωρήσαμε τον μέγα τραγωδό 
Πέτρο Φιλιππίδη (τρώγοντας πατατάκια κατά 
τη διάρκεια θεατρικής του παράστασης), αφού 
μποϊκοτάραμε όπως έπρεπε τα προϊόντα και 
τις εταιρείες που αγκαζάρουν την εκπομπή του 
κυρίου Τράγκα (νικήθηκε ο φασισμός, λέμε...), 
και ενώ καταναλώνουμε με μεγάλα ποσο-
στά τηλεθέασης την «τουρκιά» και μια κάποια 
«κυρία μου», αναφωνούμε, τελικά, έκπληκτοι και 
προσβεβλημένοι μπροστά στη... νονά της Κατε-
ρίνας Στανίση, από τη γνωστή και στις πέτρες, 
πλέον, διαφήμιση περίφημης αλυσίδας καταστη-
μάτων με παιχνίδια. 

Προσωπικά, με το εν λόγω controversial TV spot 
κόντεψε να μου κοπεί η ανάσα από τα γέλια. 
Το είδα απανωτά κάμποσες φορές στο YouTube 
(τηλεόραση δεν παρακολουθώ, sorry) και όποτε 
ακούω τη φωνή της αοιδού στο ραδιοφωνικό 
spot, οι εικόνες ζωντανεύουν μπροστά μου και το 

χαμόγελο ανασταίνει τα χείλη, σε όποια διάθεση 
και να βρίσκομαι. Η χαρά της ζωής. Κανονικά. 

Δυστυχώς, υπάρχουν και τα βλαχαδερά (στην 
πραγματικότητα), τα οποία εθίχθησαν με το 
«έκτρωμα» της λαϊκουριάς και υποθέτω πως στα 
ανάκτορα όπου μεγάλωσαν δεν έζησαν ποτέ 
παρόμοια Κυριακή του Πάσχα με το σόι. Έχω, 
δε, και την ακόμη πιο νοσηρή υποψία ότι μιλάμε 
για τους ίδιους ανθρώπους που έβγαζαν αφρούς 
με το ντατσουνοειδές και την άσπρη πλαστική 
καρέκλα στην τελετή λήξης του Παπαϊωάννου 
για τους Ολυμπιακούς του 2004. Τώρα, αν οι 
ίδιοι πνευματικοί φωστήρες αναγνωρίζουν το 
δεύτερο ως μετα-μοντερνιά και την Κατερινούλα 
ως πατσαβούρα, τότε κάτι δεν πάει καλά με τη 
φύλαξη στο Δαφνί...

Θα μου πεις, γιατί ασχολείσαι; Εσύ με το σινεμά 
καταπιάνεσαι. Ναι. Εκεί να δεις ομορφιές. 
Πρώτη σε εισπράξεις ταινία για το περασμένο 
weekend... το «Scary Movie 5»! Ούτε ο πάτερ 
Ελπίδιος δεν το είχε προβλέψει αυτό - και σου 
βάζω και στοίχημα.

Editorial
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Hλίας Φραγκούλης

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

η γνωμη του mr. klein

Είναι ο Τομ Κρουζ κάπου 
στο μέλλον και δε θυμά-
ται τίποτα κι έρχεται ο 
Μόργκαν ο Φρίμαν να του 
ξηγήσει τ’ όνειρο. Αλλά 
δεν του ξηγήθηκε λιανά. 
Παίζανε με ωραία toys, 
όμως! Πού είσαι, νονά...

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Περιπέτεια Φαντασίας

Σκηνοθεσία 
Τζόζεφ Κοσίνσκι

Καστ 
Τομ Κρουζ, 
Μόργκαν Φρίμαν, 
Όλγκα Κουριλένκο, 
Άντρεα Ράιζμποροου

Διάρκεια 
126’

Διανομή  
UIP

Μηχανικός ρομποτοειδών επιβλέπει τις εγκατα-
στάσεις μέσω των οποίων αντλείται ενέργεια για να 
συντηρεί το ανθρώπινο είδος στον πλανήτη Τιτάνα, 
μακριά από την κατεστραμμένη από επίθεση εξωγή-
ινων Γη. Όταν παρουσιαστούν κρούσματα σαμποτάζ 
των μηχανών, ο Τζακ θα ανακαλύψει πως πίσω από τις 
δολιοφθορές δεν κρύβεται απαραίτητα κάποια εξω-
γήινη απειλή...

Ο Τζόζεφ Κοσίνσκι αγαπά την αρχιτεκτονική, τα computer 
graphics και τις graphic novels. Το 2010, με το σκηνοθετικό 
του ντεμπούτο στο σινεμά («TRON: Legacy»), σχεδόν... «το 
έληξε»! Αποθέωσε και τα τρία μαζί, με τρόπο τόσο εντυπωσι-
ακό, που δυναμίτιζε κάθε είδους φιλοδοξία και προσμονή δική 
μας για την εξέλιξή του στο σινεμά. Το «Oblivion» αποτελεί 
αυτό το δεύτερο, δύσκολο βήμα ενός δημιουργού με εμφανείς 
εμμονές και σεβασμό στο είδος του φανταστικού. Είναι κάτι 
που κάνει με συνέπεια, ακόμη κι αν ενίοτε δεν πείθει για τις 
γνώσεις του στην αφήγηση.

Το πρώτο πράγμα που δείχνει να ενδιαφέρει τον Κοσίνσκι 
είναι το περιβάλλον της ταινίας. Στο ιδανικά ερημικό τοπίο 
της Ισλανδίας έχει στήσει έναν πλανήτη Γη έτους... 2077, μετά 
την ολοκληρωτική καταστροφή, τον οποίο κατοικούν, πλέον, 
μονάχα υπερσύγχρονα μηχανήματα, δίπλα σε απομεινάρια 
χτισμένων από τον άνθρωπο εγκαταστάσεων και κτιρίων που 
κάποτε έσφυζαν από ζωή, με αποθέωση το σχεδόν χαμένο 
μέσα στο έδαφος Empire State Building. Από την άλλη, η 
κατοικία του Τζακ, όπως και το ιπτάμενο όχημά του ή κάθε 
γκατζετιά που χρησιμοποιεί, απογειώνουν το φουτουριστικό 
design με αισθητική και λειτουργικότητα που σε κάνουν να 
ονειρεύεσαι τη μελλοντική τους χρήση και στην πραγματική 
ζωή. Το οπτικό μεγαλείο του «Oblivion» (επιπλέον φωτογρα-
φημένου εκπληκτικά από τον Κλάουντιο Μιράντα της «Ζωής 
του Πι») όχι απλά μετατρέπεται στον πιο ουσιαστικό χαρα-

του Ηλία Φραγκούλη
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κτήρα - πρωταγωνιστή του φιλμ, αλλά και... 
καταπίνει μέσα του οτιδήποτε έμψυχο τολμά 
να μοιραστεί το χρόνο παρουσίας μαζί του 
στην οθόνη.

Το ανθρώπινο στοιχείο, όπως και στο «TRON: 
Legacy», είναι σαφώς πιο σθεναρό, ψυχρό, 
υπηρετεί την ιστορία αλλά δεν εξερευνάται 
εσωτερικά με τόση ακρίβεια ή θέληση. Σε 
ένα ποσοστό, το μυστήριο και η βαρύτητα 
των plot twists υποχρεώνουν τον Κοσίνσκι να 
στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά 
υπάρχουν στιγμές που αυτό μοιάζει περισσό-
τερο με δικαιολογία. Το σίγουρο είναι πως ως 
δημιουργός σέβεται το genre και δεν τσιγκου-
νεύεται σε δόσεις φαντασίας, όσο κι αν θέλεις 
να μειώσεις το ποσοστό πρωτοτυπίας του 
σεναρίου. Ναι, υπάρχουν λεπτομέρειες που 
φέρνουν στο μυαλό από το «WALL-E» μέχρι 

το «Ζωντανός Θρύλος», με μια ερωτική υπο-
πλοκή μνήμης που τολμά να αγγίζει το θεμα-
τικό πλαίσιο του «Solaris». Το μέγεθος της 
δουλειάς ενός καθαρού οραματιστή, όμως, 
προσπερνά τα όποια μικρά ή και αναληθή 
κενά της αφήγησης (το «μαύρο κουτί» του 
σκάφους της Κουριλένκο θα γίνει αντικεί-
μενο στα πιο επιθετικά debates) και θα εκτο-
ξεύσει το θεατή που θα μπει στην αίθουσα 
αποφασισμένος να ζήσει αυτό το project 
αγάπης του Κοσίνσκι, το οποίο βασίστηκε σε 
μια αρκετά παλιότερη graphic novel - ιδέα του 
ιδίου.

Οι ερμηνείες κυμαίνονται στο όριο της... 
χρησιμότητας για το story, δίχως πολλαπλά 
layers σκιαγράφησης προσωπικοτήτων, με 
τον Κρουζ να κάνει τη δουλειά του ως σωστός 
επαγγελματίας - και μόνο. Αν προστεθεί η 
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Οι λάτρεις του sci-fi θα χαζέψουν με 
πάθος, τα multiplex freaks δε θα ικα-
νοποιηθούν με το τόσο upscale επίπεδο 
που «μιλάει» καλύτερα σε πιο ενήλικες 
θεατές, οι οποίοι, όμως, στη χώρα μας 
απέχουν από τέτοιου είδους φιλμ, δυστυ-
χώς! Αν αναζητάς έναν ιδανικό συνδυα-
σμό θεάματος και αισθητικής, πάντως, το 
«Oblivion» είναι μια από εκείνες τις ται-
νίες που πρέπει να έχεις δει στη μεγάλη 
οθόνη.

λεπτομέρεια - γεγονός της διαγραφής των 
αναμνήσεων από τους θνητούς χαρακτήρες, 
και πάλι ο δεύτερος ρόλος που κρατά το καστ 
μέσα σε τούτο το σύμπαν έχει τα άλλοθί του. 
Στο φινάλε, το «Oblivion» είναι μια ταινία 
που δεν θα μπορέσεις να κατηγορήσεις για 
ασυνέπεια, κακές προθέσεις ή μη αποτελε-
σματικότητα του στόχου της. Το όχημά της 
είναι η φαντασία. Και με αυτήν... «σε στέλ-
νει».

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.imdb.com/title/tt1483013/?ref_=sr_1<03C4>
http://www.oblivionmovie.com/splashpage/index.php
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uI52kiu30kg
http://www.imdb.com/title/tt1483013/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/oblivion
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ΜΕ ΛΕΝΕ ΕΡΝΕΣΤΟ (2012) 
(INFANCIA CLANDESTINA)

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Μπενχαμίν Άβιλα

Καστ 
Τέο Γκουτιέρεζ Μορένο, 
Νατάλια Ορέιρο, 
Ερνέστο Αλτέριο, 
Σέζαρ Τρονκόζο, 
Βιολέτα Παλούκας

Διάρκεια 
112’

Διανομή  
VIDEORAMA

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

Ο νεαρός Χουάν είναι ο γιος δύο αυτοεξόριστων αγω-
νιστών ενάντια στη στρατιωτική χούντα που κυρίευσε 
την Αργεντινή στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Όταν 
οι γονείς του αποφασίζουν να επιστρέψουν από την 
Κούβα στη χώρα τους, ο ίδιος θα χρειαστεί πλέον να 
ξεκινήσει μια νέα ζωή ως Ερνέστο, ένα όνομα που δεν 
πρέπει να ξεχάσει ποτέ για την ασφάλειά του. Όταν, 
όμως, ο κίνδυνος, η απώλεια και ο θάνατος στιγματί-
σουν την εφηβεία του, ο ίδιος θα ανακαλύψει με βίαιο 
τρόπο όχι μόνο τον κόσμο γύρω του αλλά και τον ίδιο 
του τον εαυτό.

Είναι γεγονός ότι ο ισπανόφωνος κινηματογράφος έχει να 
επιδείξει πολλές ταινίες, οι οποίες διαδραματίζονται κατά 
τη διάρκεια περιόδων, στις οποίες φασιστικά καθεστώτα 
είχαν καταλάβει την εξουσία. Το αξιοπερίεργο, όμως, είναι 
ότι περισσότερες από μία φορές, οι αντίστοιχοι σκηνοθέτες 
αποφάσισαν να μην επικεντρωθούν στα ίδια τα γεγονότα, 
αλλά να τα φιλτράρουν μέσα από τα μάτια ενός (μικρού σε 
ηλικία συνήθως) πρωταγωνιστή. Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, ιδι-
αίτερα, το έκανε και δύο φορές, είτε στήνοντας ένα ολόκληρο 
σκοτεινό παραμύθι απέναντι στο καθεστώς του Φράνκο στο 
«Λαβύρινθο του Πάνα» είτε αντιπαραβάλλοντας τα φαντά-
σματα του παρελθόντος απέναντι στη σκληρή πραγματικό-
τητα της «Ράχης του Διαβόλου».

Αντίστοιχα, παρά το γεγονός ότι διαδραματίζεται στην Αργε-
ντινή των 70’s, μετά την πτώση του Περόν και την ανάληψη 
της εξουσίας από στρατιωτικούς και παραστρατιωτικούς 
παράγοντες, το «Με Λένε Ερνέστο» είναι στην καρδιά του 
μια ιστορία ενηλικίωσης. Αυτό του επιτρέπει να αποφύγει να 
γίνει μια πολιτική ταινία και να αποτελέσει περισσότερο μια 
προσωπική ιστορία με έντονο κοινωνικό υπόβαθρο. Αν λάβει 
κανείς υπόψη και το γεγονός ότι ο Μπενχαμίν Άβιλα (στο 
σκηνοθετικό του ντεμπούτο) βάσισε την ταινία στις ίδιες του 

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένα μούλικο και 
τραβάει ζόρι επειδή 
είχανε χούντα στην Αργε-
ντινή το ‘70. Με λένε 
Αρτέμη.
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τις αναμνήσεις ως παιδιού, το έργο αποκτά 
και μια αυτοβιογραφική διάσταση που του 
δίνει επιπλέον δύναμη. 

Ο Χουάν / Ερνέστο είναι ένα παιδί που δεν 
μπορεί να πάρει μέρος στις αποφάσεις. 
Παρακολουθεί τα γεγονότα και τις πολιτικές 
εξελίξεις μέσα από τα μάτια των γονιών του 
και των συγγενών του, γίνεται και ο ίδιος 
θύμα επίθεσης (στην πρώτη κιόλας σκηνή 
της ταινίας), αναγκάζεται να αλλάξει τόπο 
και χώρα διαμονής περισσότερες από μία 
φορές. Η ταινία ουσιαστικά εξελίσσεται μέσα 
από τα μάτια του, δίνοντας όλες εκείνες τις 
πληροφορίες που καταφέρνουν να φτάσουν 
στον ίδιο. Η ακριβής δράση των συγγενών 
του παραμένει ασαφής και τα περισσότερα 
τραγικά γεγονότα λαμβάνουν χώρα off 
camera, ακριβώς επειδή το Χουάν αγγίζουν 
μόνο οι συνέπειες αυτών των πράξεων.

Αντιθέτως, παρακολουθούμε το Χουάν στο 
νέο του σχολικό περιβάλλον, όπου καλείται 
να υποκριθεί ότι είναι κάποιος με τελείως 
διαφορετικό παρελθόν. Κάνει εξάσκηση 
ακόμα και για να υιοθετήσει την κατάλληλη 

προφορά της επαρχίας από όπου υποτι-
θέμενα κατάγεται. Ταυτόχρονα, βιώνει το 
ξύπνημα των πρώτων ερωτικών συναισθη-
μάτων, ενόσω ο θείος του τού δίνει τις πρώ-
τες συμβουλές για το πώς να χειρίζεται τις 
γυναίκες. Σε αυτές τις σκηνές, όπου ο Χουάν 
καλείται να εξισορροπήσει τα θέλω του με τα 
πρέπει εκείνων που ορίζουν την τύχη του, η 
ταινία παρουσιάζει τις πιο δυνατές στιγμές 
της και γίνεται περισσότερο εμφανής η αυτο-
βιογραφική της φύση.

Αυτή η προσέγγιση, όμως, όσο κι αν λειτουρ-
γεί στο πλαίσιο του Χουάν, αφήνει ξεκρέμα-
στους όλους τους περιφερειακούς χαρακτή-
ρες. Με εξαίρεση το θείο Μπέτο, οι υπόλοιποι 
πρωταγωνιστές, ακόμα και οι γονείς του, δεν 
έχουν την δυνατότητα να αναπτυχθούν και 
να δημιουργήσουν πραγματικούς, πολύπλευ-
ρους χαρακτήρες. Πέρα από μία συζήτηση 
ανάμεσα στη μητέρα (στο ρόλο της, η γνω-
στή και στην Ελλάδα από την τηλεόραση 
ηθοποιός και pop τραγουδίστρια Νατάλια 
Ορέιρο) και τη γιαγιά του, δε διαφαίνεται 
πουθενά η σύγκρουση μεταξύ αγώνα και 
οικογένειας, κινδύνου και καθήκοντος. Αυτό 
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Κοινωνικό σινεμά, με λίγες πολιτικές 
δόσεις και τις εξελίξεις μέσα από τα 
μάτια ενός παιδιού σε πρώτο πλάνο; Γιατί 
όχι; Αρκεί να έχεις υπόψη σου ότι αυτή 
την προσέγγιση την έχουμε δει και στο 
παρελθόν με καλύτερα αποτελέσματα. Αν 
ψάχνεις επαναστατική ταινία, δε θα τη 
βρεις εδώ, αν όμως επιθυμείς μια προσβά-
σιμη ταινία μακριά από την ομπρέλα του 
Χόλιγουντ, θα βρεις αρκετά πράγματα να 
εκτιμήσεις.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

έχει ως αποτέλεσμα, εκτός από το Χουάν, 
ούτε ο θεατής να μπορεί να αντιληφθεί την 
πολυπλοκότητα της κατάστασης.

Παρ’ όλα αυτά, η προσεγμένη παραγωγή και 
οι εμβόλιμες αρτιστίκ στιγμές (από τον καλ-
λιτέχνη Άντι Ρίβα), που επιχειρούν να απο-
τυπώσουν τον τρόπο με τον οποίο ο μικρός 
πρωταγωνιστής μετατρέπει τη βία τριγύρω 
του σε διαχειρίσιμες εικόνες, διατηρούν το 
ενδιαφέρον για την ταινία μέχρι το τέλος. Η 
πραγματική της δύναμη, όμως, διαφαίνεται 
όταν παρατηρεί το Χουάν στις μικρές καθη-
μερινές του σκηνές, μακριά από το σχολείο ή 
το σπίτι του, όπως όταν υποκρίνεται σε ένα 
εγκαταλειμμένο αυτοκίνητο με την αγαπη-
μένη του Μαρία ότι οι δυο τους φεύγουν μαζί 
μακριά. Και, παραδόξως, σε αυτές τις σκηνές 
η παρουσία του κοινωνικού status quo και 
του υπόγειου κινδύνου είναι πιο εμφανής από 
ποτέ.

http://puenzo.com/infancia-clandestina.php
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PCZlUUMpOc0
http://www.imdb.com/title/tt1726888/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/Infancia.clandestina
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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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ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 678 (2011)
(678)

Είδος 
Κοινωνικό Δράμα

Σκηνοθεσία 
Μοχάμεντ Ντιάμπ

Καστ 
Μπόσρα, 
Νέλι Καρίμ, 
Ναχέντ Ελ Σεμπάι, 
Μπασέμ Σαμρά, 
Μάγκεντ Ελ Κεντουάνι

Διάρκεια 
100’

Διανομή  
FILMTRADE

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

Τρεις γυναίκες που βιώνουν τη σεξουαλική παρενό-
χληση στο Κάιρο του σήμερα αποφασίζουν να αντι-
δράσουν και να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί 
σε ένα θέμα - ταμπού της αιγυπτιακής κοινωνίας. Σε 
αυτή την προσπάθεια, θα συναντήσουν πολλούς αντί-
παλους αλλά και κάποιους απρόσμενους συμμάχους.

Εμπνευσμένη από τις πραγματικές ιστορίες που χαρακτηρί-
ζουν την καθημερινότητα πολλών γυναικών στο σύγχρονο 
Κάιρο, η ταινία του Μοχάμεντ Ντιάμπ καταφέρνει να ξεφύ-
γει από τις παγίδες που κρύβει μια τέτοια απόπειρα. Από τη 
στιγμή που αποφασίζει να ασχοληθεί με ένα τόσο σημαντικό 
κοινωνικό θέμα, θα περίμενε κανείς ότι θα ακολουθούσε την 
εύκολη οδό της κοινωνικής καταγγελίας. Ευτυχώς, δεν προ-
σεγγίζει τα πράγματα τόσο μονόπλευρα και καταφέρνει να 
ακολουθήσει τους χαρακτήρες της σε ηθικά γκρίζες περιοχές.

Ο κύριος κορμός της ταινίας χτίζεται γύρω από τρεις γυναί-
κες, οι οποίες έχουν παρενοχληθεί σεξουαλικά με διαφορε-
τικούς τρόπους. Η Φεϊζά, λόγω των οικονομικών της δυσκο-
λιών, αναγκάζεται να παίρνει καθημερινά το λεωφορείο, όπου 
γίνεται θύμα των βλέψεων και των… μακριών χεριών πολλών 
ανδρών. Η Σεμπά, ύστερα από έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, 
τον οποίο παρακολούθησε με το σύζυγό της, απομακρύνεται 
βίαια από το πλήθος, χωρίς να μπορεί να αντιδράσει και απο-
φασίζει να ξεκινήσει σεμινάρια αυτοάμυνας για γυναίκες που 
βιώνουν τις ίδιες καταστάσεις. Τέλος, η Νέλι, ύστερα από μια 
επίθεση στο δρόμο, αποφασίζει να καταθέσει μήνυση ενα-
ντίον του θύτη της, παρά τις αντιδράσεις της οικογένειάς της. 
Ο χαρακτήρας της Νέλι βασίζεται στην πρώτη γυναίκα στην 
Αίγυπτο, που κατέθεσε μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση, 
το 2008.

Ο Ντιάμπ, όντας σεναριογράφος πρoτού ασχοληθεί με την 
σκηνοθεσία, καταφέρνει να μπλέξει τις τρεις ιστορίες με 
έξυπνο τρόπο, χωρίς να γίνεται η αφήγηση βαρετή. Ήδη από 

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Στο Κάιρο; Και το μετρό 
να έπαιρναν, το ίδιο μου 
κάνει.
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την εισαγωγή των τριών πρωταγωνιστριών 
του και τα πισωγυρίσματα στο χρόνο, μέχρι 
να εναρμονιστούν και να διασταυρωθούν 
οι παράλληλες ιστορίες, γίνεται εμφανές το 
γεγονός ότι «Οι Γυναίκες του Λεωφορείου 
678» δανείζονται στοιχεία από τις ταινίες 
δράσης και τα θρίλερ. Και, όντως, υπάρχουν 
στιγμές αμιγούς αγωνίας, οι οποίες, εκτός 
από έκπληξη, προσφέρουν και τονωτικές 
ενέσεις σε ένα είδος που κινδυνεύει να γίνει 
ακραία «διδακτικό» στα λάθος χέρια.

Σε αυτό βοηθά και η ανάπτυξη των χαρακτή-
ρων, που δε δίνει στο θεατή τη δυνατότητα 
να τους χαρακτηρίσει εύκολα «καλούς» ή 
«κακούς». Όσο κι αν οι αιτίες των πράξεων 
προκαλούν δραστικές ενέργειες, ο Ντιάμπ 
δίνει τη δυνατότητα να κριθούν αυτές οι 
αντιδράσεις χωρίς να μπορούν να βγουν 
εύκολα συμπεράσματα. Βάζοντας στο προ-
σκήνιο, εκτός από τις τρεις γυναίκες, και 
τους συντρόφους και την οικογένειά τους, ο 
Ντιάμπ διευρύνει την εικόνα και καλύπτει 
περισσότερο πολύπλευρα την κατάσταση. 
Καταλυτικής σημασίας είναι και ο χαρακτή-
ρας του αστυνομικού, που αναλαμβάνει την 
υπόθεση, και καταλήγει να έχει μεγαλύτερη 
επίγνωση της κατάστασης από ό,τι, ίσως, επι-
θυμούσε αρχικά.

Στην τελική, χωρίς να σημαίνει ότι δημιουρ-
γούν νέες νόρμες σε αυτό που ονομάζεται 
κοινωνικό σινεμά, οι «Γυναίκες του Λεωφο-

ρείου 678» καταφέρνουν να αποφύγουν την 
πεπατημένη και να προσδώσουν μια ανέλ-
πιστα ισορροπημένη οπτική σε ένα φλέγον 
θέμα, κάνοντας σαφή την έκταση του προ-
βλήματος αλλά αποφεύγοντας, ταυτόχρονα, 
να κουνήσουν το δάχτυλο στο πρόσωπο του 
θεατή. Η πραγματικότητα, εξάλλου, ξεπερνά 
την κάθε κινηματογράφηση.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Έντονα κοινωνικό θέμα, ισορροπημένη 
αντιμετώπιση και δόσεις… περιπέτειας 
προσφέρουν περισσότερα από όσα θα 
περίμενες από «αυτά τα κουλτουριάρικα 
τα φεστιβαλικά». Μην πας αν ψάχνεις να 
βρεις κάποιον διάσημο στο καστ, δοκί-
μασέ το, όμως, αν θες να δεις μια άποψη 
σχετικά με ένα όχι μόνο «τριτοκοσμικό» 
θέμα - ταμπού, όπως αναπτύσσεται από 
κάποιον γηγενή. Η Αίγυπτος δεν είναι και 
τόσο μακριά.

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Df8k5R8YPfQ
http://www.imdb.com/title/tt1764141/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/groups/156080921091815
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ΟΙ ΚΡΟΥΝΤΣ (2013)
(THE CROODS) 

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Οικογένεια ανθρώπων των σπηλαίων, με μπαμπά που 
τους κρατά ζωντανούς, έχοντάς τους διαρκώς φοβι-
σμένους, «υποφέρει» από ανήσυχη και ατρόμητη 
κόρη. Όταν η τελευταία γνωρίζει συνομήλικό της 
Homo Sapiens, που της συστήνει τη φωτιά και της 
υπόσχεται να την πάει στο Αύριο, οι θεωρίες και οι 
πρακτικές του μπαμπά γίνονται είδος υπό εξαφάνιση.

Αυτό το κορίτσι, η Έμα Στόουν, μην το ματιάσω, είναι όλα 
τα λεφτά. Σε ό,τι κι αν κάνει. Ακόμα και όταν απλά δανεί-
ζει τη χαρακτηριστική, γεμάτη και ημι-βραχνή φωνή της σε 
ένα high tech, ψηφιακό κινούμενο σχέδιο σαν κι αυτό. Όπου 
«ντύνεται» την Ιπ (και όχι Επ, όπως επιμένουν οι ελληνικοί 
υπότιτλοι), το αδάμαστο, ελεύθερο πνεύμα που έχει βαρεθεί 
να επιβιώνει, θέλει να αρχίσει επιτέλους να ζει, και προκαλεί 
την οικογένειά της σε μια θαυμάσια και θαυμαστή, ενίοτε 
ξεκαρδιστική, περιπέτεια εξέλιξης. Και όπως πάντα, το κάνει 
με τόση άνεση και χάρη (αισθητές ακόμα και μόνο στη φωνή 
της), που μοιάζει γεννημένη (και) γι’ αυτό το ρόλο (μετά από 
εκείνους στα «Zombieland», «Easy A», «Crazy, Stupid, Love», 
«Οι Υπηρέτριες», «The Amazing Spider-Man»). 

Η Έμα Στόουν είναι η Ιπ, ζωγραφιστή και όμως ολοζώντανη, 
ανυπάκουη και ισχυρογνώμων, αλλά ταυτόχρονα αφοπλι-
στική και αξιαγάπητη, ετοιμοπόλεμο, ευέξαπτο αγοροκόριτσο 
και ταυτόχρονα ακαταμάχητα ελκυστική, νεαρή γυναίκα, 
όπως καμία άλλη δε θα μπορούσε. Όχι τυχαία, κανείς από 
τους διάσημους συμπρωταγωνιστές της πίσω από τα μικρό-
φωνα (Κάθριν Κίνερ, Ράιαν Ρέινολντς, Κλόρις Λίτσμαν) δε 
διακρίνεται ή ενδιαφέρει όσο αυτή, πλην του Νίκολας Κέιτζ, 
που στο ρόλο του οπισθοδρομικού μπαμπά δίνει την καλύ-
τερη ερμηνεία του εδώ και πολλά, πάρα πολλά χρόνια (ίσως 
γιατί, μη ζωγραφιστός δε… βλέπεται με τίποτα πια).

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένα γαμωσόι των 
σπηλαίων και ζει το 
χάσμα των γενεών και 
των ηπείρων. Ξέρεις. 
Διδακτικό. Και δεν έπαιζε 
και ο Σκρατ! Ξεφτίλα.

Είδος 
Animation

Σκηνοθεσία 
Κερκ Ντε Μίκο, 
Κρις Σάντερς

Διάρκεια 
98’

Διανομή  
ODEON
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Όλα αυτά, βέβαια, αν επιλέξεις την πρωτό-
τυπη έκδοση του φιλμ, με τους ελληνικούς 
υπότιτλους. Αν, αντίθετα, ως συνοδός πολύ 
μικρών παιδιών δεν μπορείς παρά να αρκε-
στείς στη μεταγλωττισμένη του εκδοχή, δε 
θα υποφέρεις σαν την Ιπ από ανία, ούτε, 
όμως, και θα αφεθείς στο θέαμα με την ίδια 
ευκολία που θα το έκανες αν είχες την Έμα 
Στόουν ως οδηγό σου. Γιατί πέρα από το 
τετραπέρατο ερμηνευτικό δαιμόνιο και τον 
άψογο κωμικό συγχρονισμό της τελευταίας, 
αυτό το κινούμενο σχέδιο δεν κρύβει πολλούς 
ακόμα αξιόλογους θησαυρούς. 

Στην όψη, το 3D είναι κάτι παραπάνω από 
αξιοπρεπές μεν, όχι ιδιαίτερα εντυπωσιακό 
και σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο δε. 
Και αν αισθανθείς ξαφνικά πως κάποιος 
άλλαξε… κανάλι και βλέπεις αποσπασματικά 
το «Avatar» και / ή οποιοδήποτε από τα τέσ-

σερα «Η Εποχή των Παγετώνων», δίκιο θα 
έχεις. Ιδιαίτερα η - αγαπημένη των πιτσιρι-
κάδων και όχι μόνο - κινηματογραφική σειρά 
των περιπετειών του μαμούθ Μάνφρεντ, του 
βραδύποδα Σιντ και του τίγρη Ντιέγκο βρί-
σκεται κάτω από όποια… πέτρα κι αν σηκώ-
σεις στο σύμπαν των «Κρουντς». Δες το κι 
έτσι: αυτή τη φορά δεν είναι μια ομάδα προ-
ϊστορικών ζώων, αλλά προϊστορικών ανθρώ-
πων που δοκιμάζει να επιβιώσει της βίαιης 
ανακατανομής των ηπείρων και να ζήσει 
ευτυχισμένη σε ένα καινούργιο τόπο. Τα 
μηνύματα υπέρ της διαφορετικότητας και της 
ανοχής δε λείπουν ούτε τώρα. Εκφράζονται, 
όμως, λιγότερο εύστοχα, ευφάνταστα ή ανα-
τρεπτικά, αφού η πρωταγωνίστρια οικογέ-
νεια δεν είναι κατ’ επιλογή, αλλά εξ αίματος, 
και ως τέτοια προβλέψιμα, «φυσιολογικά» 
δυσλειτουργική. Παρόντες δηλώνουν επίσης 
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και οι δεύτεροι, άνευ διαλόγων χαρακτήρες - 
comic relief, στους οποίους, όμως, δε δίνεται 
ο κατάλληλος χώρος για να μεγαλουργήσουν 
ανθολογικά, όπως ο θρυλικός πλέον Σκρατ, 
που κυνηγά το βελανίδι του σε όλα τα μήκη, 
τα πλάτη και τα βάθη της Γης...

Μη φοβάσαι, όμως. Παρά τις αδυναμίες τους, 
«Οι Κρουντς» ξέρουν πώς να σπάνε πολύ και 
καλή πλάκα, πάνε κόντρα στη συνήθεια του 
animation να εξανθρωπίζει τα ζώα, καθώς - 
πρωτότυπα - επιδεικνύουν ζωώδη ευελιξία 
και ένστικτο στις κινήσεις τους, και συγκι-
νούν όπως σκαρφίζονται την ειρηνική συνύ-
παρξη και τον αλληλοσεβασμό στη δημιουρ-
γία οικογένειας του Homo Erectus με τον 
Homo Sapiens - η οποία, όπως ανακάλυψαν 
οι επιστήμονες τελευταία, συνέβη και στην 
πραγματικότητα ουκ ολίγες φορές!

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αγγλιστί, με τη φωνή της και μόνο, η Έμα 
Στόουν είναι ικανή να σε συνεπάρει αμα-
χητί. Ελληνιστί, το déjà vu θα προκύψει 
ο χειρότερος εχθρός σου. Ακόμα κι έτσι, 
όμως, αποκλείεται να μη γελάσεις ή να μη 
συγκινηθείς, φευγαλέα ή μέχρι δακρύων 
και στις δύο περιπτώσεις.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.thecroodsmovie.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sGsul0lqkSo
http://www.imdb.com/title/tt0481499/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/OiKrountsGreece?brand_redir=1
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ΣΑΝ ΠΕΤΡΙΝΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ 
ΣΤΗ ΜΠΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ 
(2012)
(COMME DES LIONS DE PIERRE A L’ ENTRÉE 
DE LA NUIT)

Είδος 
Δοκιμιακό Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία 
Ολιβιέ Ζισουά 

Διάρκεια 
87’

Διανομή  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

του Άγγελου Μαύρου

Τα ψυχωμένα γραπτά αναγνωρισμένων τροφίμων, 
η προπαγάνδα των φυλάκων τους, τα visages και οι 
φωνές της Μακρόνησου τότε / τώρα.

Ο λυρισμός του Λειβαδίτη, του Ρίτσου, του Λουντέμη σπάζει 
συχνά σε στόμφο και ο λυγμός που κρύβουν τα «γράμματά» 
τους ως εξορισμένων βασανιζόμενων σχεδόν δακρύζει στην 
απαγγελία τους στο εκράν: εδώ προδίδε(τα)ι κυριότατα η 
μνημειακή επανεπίσκεψη, από έναν Ελβετό προφέσορα των 
doc, του αρχετυπικού πολιτικού κολαστηρίου του εγχώριου 
Μεταπολέμου. Ως καβάντζας της - εμπνεύστριας της απαντο-
χής κι «ελευθερώτριας» - Μούσας της λογοτεχνίας, ως πεδίου 
(μιας φανταστικής, φραστικής πλάι στη σωματική και την 
ιδεολογική) μάχης των νικητήριων κτηνών της χριστιανικής 
βασιλευομένης Δημοκρατίας και των ηττημένων «Κόκκινων» 
του Εμφυλίου, ως τοποσήμου μαρτυρίου που (δεν) αναζητεί 
τις παλιές και νέες συντεταγμένες του.

Έτερα τραύματα που κουβαλάει αυτός ο από Δυσμάς, πιο 
εστέτ, μετά πενταετίας συναγωνιστής τού έμπλεου παλλό-
μενων μαρτυριών «Μακρόνησος» των Ηλία Γιαννακάκη και 
Εύης Καραμπάτσου; Το πάντα από τ’ αριστερά προς τα δεξιά 
(μπράβο, εάν το σημαινόμενο είναι ηθελημένο) τράβελινγκ 
μπρος απ’ τα πέτρινα οιονεί συντρίμμια των εντευκτηρίων 
και των κοιτώνων, που γυμνά στον ήλιο και τον αέρα ατενί-
ζουν το Αιγαίο, επιμένει πεισματάρικα αλλά όχι πετυχημένα 
ως φορμαλιστικό leitmotiv να υποβάλει ενώ, ως «χαλιά» 
τους, τα εθνικοπατριωτικής ντουντούκας ανακοινωθέντα 
περί δηλώσεων μετανοίας κτλ. (προσέξτε αυτό των παρομοι-
ώσεων ιατρικής ορολογίας, η χώρα ήταν στο γύψο από τότε) 
ξαναζούν με τη φωνή off ενός ηθοποιού, που όμως διασώζει 
υφοποιητικά έως και εκνευριστικά, και σίγουρα στα όρια της 

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Ρε μαλάκες, δεν παίζει! 
Κλείνει το Κανάλι της 
Βουλής κι έχουνε κάνει 
κατάληψη σ’ αυτή την 
Ταινιοθήκη για διαμαρτυ-
ρία, έτσι;
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καρικατούρας, το προφίλ των «οργάνων» και 
την τσίτα του κλίματος της al fresco ειρκτής.

Το μεγαφωνικής ηχούς εφέ στην αναπαρά-
σταση των μεταδιδόμενων «κηρυγμάτων», 
κάνει, πάντως, απτή την τρομοκρατικά 
οχληρή ατμόσφαιρα ως μεθόδου σωφρονι-
σμού των δεσμωτών, η φυλλομέτρηση επι-
στολικών δελταρίων τους πλάι στο «αλλιώς» 
κοίταγμα φωτογραφιών τους προσωποποιεί 
ως έναν μικρό βαθμό εμπαθητικά αλλά 
αναμενόμενα το θέμα, και το στοχαστικό 
αντίβαρο (meta)φέρει ως ουδέτερος εξω-
τερικός παρατηρητής ο γαλλικός, τρίτος 
πόλος του κειμενικού corpus του φιλμ: το 
γερασμένο γρέζι του Ζαν-Κλοντ Ντοφέν και 
η ουμανιστικά αρτιστίκ γλωσσική ενατένιση 

της ταυτότητας του τοποσήμου σε παρόν και 
παρελθόν επιβιώνουν - η στολή τους, τα στα-
τικά πλάνα ρουτίνας στο απέναντι λιμάνι του 
Λαυρίου, καρφώνει δυστυχώς, όμως, αυτό το 
no man’s land. 

Η γνήσια, ήρεμη δύναμη της ταινίας απο-
δεικνύονται τα πρωτόφαντα στην ημεδαπή 
μεγάλη οθόνη ευρήματα ή καταθέσεις της. 
Πρώτα ένα βρετανικού - το Ηνωμένο Βασί-
λειο επινόησε και κουλάντρισε αυτό το εγχώ-
ριο πείραμα του αίσχους - σπικάζ φιλμάκι 
επικαίρων, που φίλα προσκείμενο προς τους 
κυβερνώντες εξαίρει την αξία του μέρους και 
του έργου που προσφέρεται εκεί, φιλοτεχνώ-
ντας (με προσεκτικά… δοσμένες από τους 
ιθύνοντες εικόνες «ησυχίας, τάξης και ασφά-



PAGE 22 | FREE CINEMA | ISSUE#58

λειας») ένα κίβδηλα υποδειγματικό habitat 
στρατώνα τριών αστέρων. Μετά ο λόγος, επι-
τέλους, για τους «άλλους» 300 της Ιστορίας 
μας, τους δολοφονημένους του Ά  Τάγματος, 
που κουκουλώθηκαν ως υποτιθέμενα, αναπό-
φευκτα θύματα ανταρσίας. 

Και, τέλος, η εικόνα των ξένοιαστων λουο-
μένων σε μια ακτή του νησιού σήμερα. Αμέ-
ριμνοι, αδαείς ή αδιάφοροι για την Ιστορία, 
οι Έλληνες τη… γράφουν ξανά. Και ξανά (ο 
ερειπιώνας των εγκαταστάσεων αφημένος 
να ρημάξει και, μοιραία, να σβηστεί από 
το τοπίο και τη μνήμη στο έλεος των στοι-
χείων της φύσης και του χρόνου). Και ξανά 
(εκτός ταινίας πια, ο φασισμός που με νόμιμη 
λεοντή ετοιμάζει εκ νέου κατασκηνώσεις 
αυστηρά για ημεδαπούς, ομοφρονούντες, 
όμως, πλέον και ανηλίκους). Και τώρα ανα-
λογίσου: εσύ θα «πεις το ποίημα»; 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ξέρεις τι σημαίνουν τα αρχικά ΕΑΜ, 
ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ, ΕΑ και διαβάζεις και 
ποίηση; Θα το (εκ)τιμήσεις. Είσαι του 
arthouse αλλά οι νεκροί χρόνοι του Αγγε-
λόπουλου και τα essays στo πανί είναι το 
«πού σε πονεί και πού σε σφάζει» σου; 
Σφίξε τα δόντια και θα βγεις ζωντανός. 
Δεν έχεις εγκλειστεί στην Ταινιοθήκη 
ποτέ ως σήμερα, θεωρείς δε το ρεπερτό-
ριό της φυλακή; Δε γίνονται με το ζόρι 
αυτά, κάν’ τη γι’ αλλού.

official trailer

imdb

link me

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=edaXSn-Zxd8
http://www.imdb.com/title/tt2248723/
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ΜΠΟΥΤΙΚ ΓΙΑ ΑΥΤΟΧΕΙΡΕΣ 
(2012)
(LE MAGASIN DES SUICIDES)

Είδος 
Animation

Σκηνοθεσία 
Πατρίς Λεκόντ

Διάρκεια 
79’

Διανομή  
ODEON

του Παναγιώτη Παναγόπουλου 

Στην οικογένεια Τιβάς ανήκει η Μπουτίκ για Αυτό-
χειρες, το πιο χρήσιμο μαγαζί στην πόλη, αφού όλοι 
θέλουν να πεθάνουν. Ο Μίσιμα και η Λουκρές θα απο-
κτήσουν το τρίτο τους παιδί, τον Αλάν, που θα φέρει 
τα πάνω κάτω. Σε πείσμα της δυστυχίας γύρω του, 
επιμένει να χαμογελάει και να θέλει να φέρει τη χαρά 
στον κόσμο.

Έπειτα από μια εξαιρετικά πλούσια φιλμογραφία, που περι-
λαμβάνει διαφορετικά είδη ταινιών, ο Πατρίς Λεκόντ απο-
φασίζει να ασχοληθεί και με το animation. Το χρησιμοποιεί, 
ωστόσο, κυρίως ως τεχνική, χωρίς να υιοθετεί απολύτως ό,τι 
το ακολουθεί, δηλαδή ευχάριστες ιστορίες για τις μικρότερες 
ηλικίες. Με λίγα λόγια, η «Μπουτίκ για Αυτόχειρες» δεν είναι 
μια ταινία που θα πας να δεις μαζί με τα παιδιά σου. Πηγαίνο-
ντας πέρα από την τάση σκοτεινών θεμάτων που κυριαρχούν 
πρόσφατα στο είδος, είναι ένα animation για ενήλικες, αφού 
στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας κυριαρχούν η κατάθλιψη, 
ο θάνατος και η αυτοκτονία. 

Όσο κι αν ο Αλάν προσπαθεί να φέρει τη χαρά στον κόσμο 
γύρω του, δύσκολα μπορεί να αλλάξει την καταλληλότητα 

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Σε μια πόλη της αυτο-
κτονίας, γεννιέται ένα 
παιδάκι που χαμογελάει. 
Κινούμενα σχέδια. Και 
τραγουδάνε ασταμάτητα! 
Ρώτα αν σερβίρουν και 
δηλητήριο στο bar του 
κινηματογράφου.
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της ταινίας για μικρότερες ηλικίες. Ειδικά 
όταν υπάρχουν αμέτρητες στιγμές στις 
οποίες θα έκλεινες τα μάτια σε οποιοδήποτε 
παιδί έβλεπε από σύμπτωση την ταινία. 
Πέρα από τις σκηνές αυτοκτονιών, ο πατέρας 
της οικογένειας, απογοητευμένος από τον 
χαρούμενο γιο του, ενθαρρύνει τον μικρό να 
αρχίσει το κάπνισμα, ελπίζοντας να πάθει 
καρκίνο και να πεθάνει νέος, ενώ αργότερα 
θα τον καταδιώξει με ένα σπαθί samurai! 
Και το παιδάκι, όμως, δεν είναι άγιο. Καλεί 
τους φίλους του να δουν την αδελφή του να 
χορεύει γυμνή και τη ζωγραφίζει για να κρα-
τήσει την ανάμνηση.

Η «Μπουτίκ για Αυτόχειρες», μεταφορά του 
βιβλίου του Ζαν Τελέ, αρχίζει πολύ ελπιδο-
φόρα. Ανθρώπινες σκιές πέφτουν από τα 
παράθυρα στο κενό, σε μια γκρίζα πόλη που 
είναι τόσο καταθλιπτική, ώστε ακόμη και τα 
περιστέρια να απαρνιούνται τη ζωή τους. 
Το σχεδιαστικό στιλ που επέλεξε ο Λεκόντ, 
ταιριάζει με τα επίπεδα αισθήματα των χαρα-
κτήρων. Μοιάζει με τα pop-up παιδικά βιβλία, 
όπου οι δισδιάστατοι χαρακτήρες πετάγονται 
μέσα σε σκηνικά με ξεθωριασμένα χρώματα 
που δίνουν την εντύπωση ότι τρέχουν από τα 
περιθώρια.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Δεν είναι σε καμία περίπτωση το 
animation που θα πας μαζί με το παιδί ή 
το ανιψάκι σου. Αν, όμως, έχεις διάθεση 
να δεις εναλλακτικό κινούμενο σχέδιο με 
τάση για νταρκίλα και παραξενιά, μπορεί 
να βρεθείς στο στοιχείο σου.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

Η αφήγηση, όμως, δεν εξελίσσεται ομαλά. 
Αρκεί μόνο η μεταδοτική χαρά του Αλάν 
για να αλλάξουν ξαφνικά συμπεριφορά οι 
πάντες; Η τελευταία πράξη αφήνει κενά και 
απογοητεύει. Και χρειάζεται μεγάλη υπο-
μονή για να ανεχτείς τα ανυπόφορα τρα-
γούδια που έγραψε ο Ετιέν Περουσόν. Αν 
κάποιος στην ομάδα παραγωγής είχε αυτιά 
που λειτουργούν, θα έπρεπε να τα έχει κόψει 
πάση θυσία πριν τυπωθούν οι κόπιες!

http://www.lemagasindessuicides.com/
http://www.lemagasindessuicides.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Wc_jUSEQJS4
http://www.imdb.com/title/tt1655413/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/lemagasindessuicides?fref=ts
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ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 
(2012)
(GREAT EXPECTATIONS)

Είδος 
Δράμα Εποχής

Σκηνοθεσία 
Μάικ Νιούελ

Καστ 
Τζέρεμι Έρβινγκ, 
Χόλιντεϊ Γκρέιντζερ, 
Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, 
Ρέιφ Φάινς, 
Ρόμπι Κόλτρεϊν, 
Τζέισον Φλέμινγκ

Διάρκεια 
128’

Διανομή  
ODEON

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Ο Πιπ είναι ορφανός, σεμνός, καλοπροαίρετος και 
ευγενικός, σαν το σιδερά κηδεμόνα του, παρά την 
κακομεταχείριση από τη μεγάλη αδελφή, το θείο 
του, και την εκκεντρική κυρία Χάβισαμ, που τον προ-
σλαμβάνει για να διασκεδάζει την ίδια και την κόρη 
της, Εστέλα. Στο κατώφλι της ενηλικίωσης θα απο-
κτήσει ανώνυμο ευεργέτη και θα φύγει για το Λον-
δίνο της βικτωριανής Αγγλίας, ώστε να ανδρωθεί ως 
gentleman.

Από τόση έλλειψη έμπνευσης, πια, πάσχουν οι κινηματογρα-
φιστές του κόσμου τούτου, που νιώθουν την ανάγκη, κάθε 
λίγο και λιγάκι, να ξοδεύουν χρόνο και χρήμα για μια ακόμα, 
νιοστή, μεταφορά στη μεγάλη οθόνη αυτού του κλασικού 
μυθιστορήματος του Καρόλου Ντίκενς; Θα μου πεις, έχουν 
ήδη περάσει 15 χρόνια από την αμερικάνικη, πειραγμένη, 
μοντέρνα, νεοϋορκέζικη, όχι απαραίτητα εύστοχη, αλλά… 
κούκλα, εκδοχή του Αλφόνσο Κουαρόν (με τους Γκουίνεθ 
Πάλτροου και Ίθαν Χοκ), και 67 από το ασπρόμαυρο, αρχε-
τυπικό και αριστουργηματικό, βραβευμένο με 2 Όσκαρ, 
γοτθικό έπος του Ντέιβιντ Λιν (με τους Τζον Μιλς και Άλεκ 
Γκίνες). Οπότε, δικαίως λες, οι Βρετανοί βάλθηκαν να ξανα-
βάλουν τα πράγματα στη σωστή τους βάση, για να συστή-
σουν έναν από τους μεγαλύτερους θησαυρούς της πολιτιστι-
κής τους κληρονομιάς σε μια νέα γενιά θεατών.

Μια γενιά, όμως, που προφανώς πρέπει να είναι παντελώς 
κινηματογραφικά και τηλεοπτικά απαίδευτη. Να μην έχει, 
δηλαδή, ποτέ δει στη ζωή της, στη μικρή ή στη μεγάλη οθόνη, 
μια έστω από τις - όλες αξιοπρεπείς - κινηματογραφικές ή 
τηλεοπτικές διασκευές αυτής της χαρακτηριστικά «ντικεν-
σιανής» ιστορίας ενηλικίωσης, με το κερδισμένο, θαυμάσια 
ανοιχτό, αισιόδοξο φινάλε. Διαφορετικά, είναι πολύ δύσκολο 
έως αδύνατο να ανταποκριθεί στις καινούργιες, απλά καθω-

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένα αγόρι που το 
έλεγαν Πιπ. Χα. Χα χα χα. 
Χα χα χα χα χα χα χα χα. 
Χα χα αχα χα χα χα!
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σπρέπει και καλοφτιαγμένες «Μεγάλες 
Προσδοκίες» του Νιούελ με τίποτα περισσό-
τερο από περιστασιακό και πρόσκαιρο ενδια-
φέρον.

Το σενάριο του Ντέιβιντ Νίκολς («Μια 
Ημέρα») μένει σε μεγάλο βαθμό πιστό στα 
γεγονότα του πρωτότυπου, λογοτεχνικού 
κείμενου: αλλάζει μόνο τον τόπο και το 
χαρακτήρα της - όχι πια τυχαίας / μοιραίας, 
αλλά προσχεδιασμένης - τελευταίας συνά-
ντησης του Πιπ με την Εστέλα. Έτσι, δια-
τηρεί την αισιόδοξη, ανοιχτή, μη τελεσίδικη 
φύση του, δικαιώνοντας όμως ταυτόχρονα 
πολύ πιο ξεκάθαρα και ικανοποιητικά τον 
ήρωα του. Δυστυχώς, αυτού του υπόκωφα 
γενναιόδωρου φινάλε, προηγούνται δύο ώρες 
αφηγηματικού τρεξίματος, που ίσα που προ-
λαβαίνει να τα πει όλα για όλους. Τι και αν ο 
Νιούελ συλλαμβάνει άψογα την όλο βρώμα 

και δυσωδία (κυριολεκτικά και μεταφορικά), 
υποκρισία και έπαρση, γκρίζα, συννεφια-
σμένη και ποικιλοτρόπως ιδρωμένη, απάν-
θρωπη καθημερινότητα του Λονδίνου της 
βικτωριανής εποχής; Τι και αν οι καθαρόαιμα 
βρετανοί ηθοποιοί του δοκιμάζουν φιλότιμα 
να δώσουν απτή ανθρώπινη υπόσταση στους 
βιαστικά σκιαγραφημένους χαρακτήρες 
τους; 

Οι περισσότεροι (σαν τον Πιπ, το σιδερά Τζο 
του Τζέισον Φλέμινγκ και το Χέρμπερτ του 
Όλι Αλεξάντερ) προκαλούν συμπάθεια γιατί 
ούτε λίγο ούτε πολύ ενσαρκώνουν - άνευ 
ιδιαίτερου βάθους ή κινήτρων - «καλά παι-
διά». Η Εστέλα ως ανήλικη (Έλενα Μπάρ-
λοου) είναι εκνευριστικά μονοδιάστατη, ενώ 
ως ενήλικη (Γκρέιντζερ) απλά περαστική. Η 
Μπόναμ Κάρτερ ελάχιστα εξανθρωπίζει την, 
τσακισμένη από την εκδικητική της μανία, 
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ντίκενς να ‘ναι και ότι να ‘ναι; Να σου 
δίνουν αγγλική προφορά και να σου παίρ-
νουν την ψυχή; Λονδίνο εποχής θέλεις, 
τώρα το θέλεις; Κόπιασε! Αν, όμως, έχεις 
δει οποιαδήποτε άλλη κινηματογραφική 
μεταφορά αυτού του εμβληματικού μυθι-
στορήματος του Ντίκενς και ιδιαίτερα 
εκείνη, την αριστουργηματική του Ντέι-
βιντ Λιν, μην έχεις… μεγάλες προσδοκίες.

official trailer

imdb

link me

Χάβισαμ, αφήνοντάς τη να ακροβατεί επικίν-
δυνα στο χείλος μιας γκροτέσκο καρικατού-
ρας. Ο σεβασμός στη μνήμη του Ντίκενς από 
τη δημιουργική ομάδα της ταινίας είναι υπερ-
βολικός και άτολμος, μην αφήνοντας περι-
θώρια ανάληψης μικρών έστω, αλλά ουσια-
στικών αφηγηματικών ή κινηματογραφικών, 
ανατρεπτικών ρίσκων. Και το άγχος να μην 
ξεπεράσει κατά πολύ τις δύο ώρες η διάρ-
κεια, μεγάλο. Κάπως έτσι, αυτές οι «Μεγά-
λες Προσδοκίες» εξελίσσονται στο πρώτο 
μισό τους, στα παιδικά χρόνια του Πιπ, 
εξουθενωτικά απαθώς, ενώ στο – αρκούντως 
συγκινητικό, τελικά – δεύτερο μέρος τους, το 
σασπένς τού ποιος είναι ο ευεργέτης του Πιπ 
και τι θα γίνει με την Εστέλα, θα συνεπάρει 
μόνο όσους δεν έχουν ιδέα του τι εστί Ντί-
κενς και… «Μεγάλες Προσδοκίες». Είπαμε. 
Τους παντελώς απαίδευτους. Ή τους γεννη-
μένους χθες.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xyqLnAjaCbQ
http://www.imdb.com/title/tt1836808/
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ΤΑΞΙΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ: 
Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ 
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟΥ (2013)

Είδος 
Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία 
Κώστας Βάκκας

Διάρκεια 
64’

Διανομή  
NEW STAR

του Παναγιώτη Παναγόπουλου 

Η ιστορία της δημιουργίας και της εξέλιξης του οργα-
νωμένου ελληνοαμερικανικού σοσιαλισμού, από τις 
αρχές του 20ού αιώνα και μέχρι τις μακαρθικές διώ-
ξεις.

Η «Ταξισυνειδησία» είναι ένα παράδειγμα του πώς από ένα 
πλούσιο υλικό μπορεί να μην προκύψει μια ελκυστική και 
συναρπαστική ταινία. Πολλοί ντοκιμαντερίστες βασίζονται 
υπερβολικά στις πηγές τους και θεωρούν ότι αυτές είναι 
αρκετές για να διατηρήσουν και το ενδιαφέρον του θεατή. 
Όσο ενδιαφέρουσες ή άγνωστες κι αν είναι, όμως, οι πληρο-
φορίες που μεταφέρουν, για να γίνουν κινηματογραφικό ντο-
κιμαντέρ, χρειάζονται μια επεξεργασία που εδώ απουσιάζει.

Ο Κώστας Βάκκας έχει βρει καλό και πλούσιο υλικό, κυρίως 
τη διδακτορική μελέτη του ιστορικού Κωστή Καρπόζηλου, ο 
οποίος λειτουργεί ως αφηγητής στην ταινία. Το κύμα μετα-
νάστευσης στην Αμερική, οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης των 
εργατών και οι πρώτες οργανώσεις με σοσιαλιστικό πολιτικό 
χρώμα που άρχισαν να διαμορφώνονται μέσα από τις εθνι-

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Ντοκιμαντέρ για Ελλη-
νοαμερικανούς κομμου-
νιστές στο Αμέρικα. Μια 
ωρίτσα είναι, πάρε και το 
τηλεκοντρόλ μαζί, παίζει 
και να μπορείς ν’ αλλάξεις 
κανάλι... 
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν ρουφάς οτιδήποτε έχει να κάνει με την 
Ιστορία, η «Ταξισυνειδησία» έχει καλό 
και άγνωστο υλικό. Αν θες να το δεις σε 
κινηματογραφική επεξεργασία, θα μείνεις 
με την επιθυμία.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

κές μειονότητες και τους μετανάστες, είναι 
γεγονότα που τεκμηριώνονται στην ταινία με 
εφημερίδες της εποχής, φιλμ, συνεντεύξεις 
με Ελληνοαμερικανούς δεύτερης και τρίτης 
γενιάς.

Η αφήγηση, όμως, είναι στεγνή. Περνούν 
βιαστικά οι περιπτώσεις προσώπων, πάνω 
στα οποία ίσως θα μπορούσε να βασιστεί η 
ιστορία της ταινίας, χωρίς τελικά να μάθεις 
περισσότερες λεπτομέρειες. Με μια γραμ-
μική και επίπεδη παράθεση ντοκουμέντων, 
το αρχικό ενδιαφέρον φθίνει όσο περνάει 
η ώρα, παρά τη μικρή διάρκεια της ταινίας. 
Εξαιρετικά απωθητικό είναι το μονόχορδο 
σπικάζ, που θυμίζει ομιλία από το βήμα κομ-
ματικού συνεδρίου.

http://www.greekamericanradicals.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vrkgPNnV-Js
http://www.imdb.com/title/tt2812620/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/GreekAmericanRadicals?fref=ts
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http://freecinema.gr/fragoulis-in-3/

