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Β
ογκάει το παγκόσμιο box-office 
από το πέρασμα του «Iron Man 3», 
σπάνε τα ταμεία, χαίρεται ο κόσμος 
όλος. Εδώ... γκρίνια! Άντε να πείσεις 

γυναίκες να μπουν σε κομιξάδικη περιπέτεια 
ή... «intellectuel» ενήλικες να δεχθούν πως το 
entertainment είναι απαραίτητο στη ζωή...

Διάβολε, γιατί συμβαίνει μονάχα έξω, έτσι, τόσο 
μαζικά; Γιατί η πρώτη είδηση στο εξωτερικό 
να είναι το δεύτερο μεγαλύτερο άνοιγμα στην 
ιστορία του αμερικανικού box-office με το «Iron 
Man 3» (καθαρά κέρδη τριημέρου... 174.144.585 
δολάρια, σχεδόν το κόστος παραγωγής του φιλμ, 
δηλαδή!) κι εδώ να ασχολούμαστε μονάχα με τις 
σούβλες και τα... πατουσάκια στις παραλίες; 

Γιατί η κριτική να στέλνει το κοινό στο κάθε 
άκλαυτο «arthouse» και όχι σε μια ταινία που 
πραγματικά σου προσφέρει την απόλαυση στη 
μεγάλη οθόνη; Γιατί οι «συνάδελφοί» μου να 
γελάνε και να το καταδιασκεδάζουν στη δημο-
σιογραφική προβολή, αλλά να πετάνε τα απα-
ξιωτικά (όχι δημοσίων σχέσεων εδώ...) δύο 
αστεράκια ως μέσο όρο αξιολόγησης αυτού του 

είδους ταινιών; Πόσο λάθος μπορούν να κάνουν 
τα ταμεία παγκοσμίως, με 680.000.000 δολάρια 
μέσα σε 12 μέρες προβολής του «Iron Man 3»; 
Είναι κομμάτι αλλόκοτο να βλέπεις το φιλμ του 
Σέιν Μπλακ να κοντράρει ή και να ξεπερνά τη 
φήμη των πελώριων «Avengers» και να αγαπιέται 
από το κοινό, αλλά στην Ελλάδα να πηγαίνει... 
σπρώχνοντας!

Ενώ, λοιπόν, τα ξένα sites μονοπωλούσε ο 
Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και το ακόμα μεγα-
λύτερο σουξέ του (η επιτυχία του τρίτου «Iron 
Man» τον έχει κάνει ήδη πλουσιότερο κατά 
35.000.000 δολάρια!), αν όχι και οι διαπραγμα-
τεύσεις του για ένα νέο συμβόλαιο με τη Disney 
για το sequel των «Avengers» (όπου, αν έχει το 
κέφι να επιστρέψει στο ρόλο του Τόνι Σταρκ, θα 
τους χορέψει στο ταψί...), στην Ελλάδα είχαμε 
πολύ σοβαρότερα θέματα τα οποία μας απασχο-
λούσαν και μας «διασκέδαζαν», όπως τη φιέστα 
για τον Γκάλη ή τα... παγκάκια της Κυψέλης 
(#amentioto)! Κάποιος πρέπει να τους πει ότι η 
κρίση χτύπησε πρώτα στα μυαλά!

Editorial
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Hλίας Φραγκούλης

http://www.iliaskyriazis.com/
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ΤΟ ΑΓΟΡΙ ΤΡΩΕΙ 
ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΤΟΥ ΠΟΥΛΙΟΥ 
(2012)

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένα γκάου αγόρι 
που τρώει σπόρια για 
πουλιά και τα δικά του τα 
χύσια. Πρέπει να κάνουν 
σωματικό έλεγχο στο 
σινεμά, μην μπει κανείς 
με όπλο και κλαίμε...

9 MAϊου 2013 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Κοινωνικό Δράμα

Σκηνοθεσία 
Έκτορας Λυγίζος

Καστ 
Γιάννης Παπαδόπουλος, 
Λίλα Μπακλέση,  
Κλεοπάτρα Περράκη, 
Βαγγέλης Κομματάς, 
Χαράλαμπος Γκόγιος

Διάρκεια 
80’

Διανομή  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Στην Αθήνα της κρίσης, ένας κάποιος Γιώργος προ-
σπαθεί να επιβιώσει διατηρώντας την αξιοπρέπειά 
του. Μοναδικός του σύντροφος είναι ένα καναρίνι, 
για τα οποίο θα κάνει τα πάντα ώστε να παραμείνει 
ζωντανό, ως σύμβολο της ελπίδας του. Αυτή δεν είναι 
η οικονομική κρίση των διαδηλώσεων και των εξεγέρ-
σεων.

Κάθε φορά που μια ελληνική ταινία ξεκινάει να προβάλλεται 
στους εγχώριους κινηματογράφους ύστερα από την επιτυχία 
της σε κάποιο διεθνές Φεστιβάλ, πρέπει να ομολογήσω ότι 
μου δημιουργείται μια επιφύλαξη, η οποία εκδηλώνεται μέσα 
από μία σειρά ερωτημάτων. Πόσο «δήθεν» είναι; Έχει πραγ-
ματικά η ιστορία κάτι να πει; Προσπαθεί να σοκάρει απλά για 
να τραβήξει τις εντυπώσεις ή η κάθε σκηνή έχει πραγματικό 
λόγο ύπαρξης; Και, το κυριότερο, πόσο αφορά το κοινό το 
τελικό αποτέλεσμα;

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, ο ελληνικός κινη-
ματογράφος έχει τύχει αναγνώρισης στο εξωτερικό, κυρίως 
χάρη στις πρόσφατες ταινίες του Γιώργου Λάνθιμου 
(«Κυνόδοντας», «Άλπεις») και της Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη 
(«Attenberg», «The Capsule»), που έκαναν τον ξένο Τύπο 
να μιλά για το «Weird Greek Wave», λόγω της περισσότερο 
σουρεαλιστικής παρά λογικής τους προσέγγισης. (Παρεμπι-
πτόντως, όλες οι παραπάνω ταινίες μου άρεσαν λιγότερο ή 
περισσότερο). Ταυτόχρονα, όμως, δημιούργησαν άθελά τους 

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου
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κι ένα δεσμευτικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο 
«όφειλε» κάθε μετέπειτα ταινία να κινεί-
ται, ένα «φεστιβαλικό» πρέπει που μάλλον 
λειτούργησε περισσότερο περιοριστικά και 
λιγότερο ως κίνητρο.

Προς τι, όμως, αυτή η μακροσκελής εισα-
γωγή; Ο λόγος που αναφερθήκαμε σε δύο 
άλλους σκηνοθέτες, ενώ στην ουσία το κεί-
μενο αφορά την ταινία ενός τρίτου, είναι γιατί 
ο Έκτορας Λυγίζος με «Το Αγόρι Τρώει το 
Φαγητό του Πουλιού», επιτέλους, κατάφερε 
να δημιουργήσει μια ταινία εξίσου δυνατή 
με τα προαναφερθέντα ελληνικά φιλμ ακο-
λουθώντας, ταυτόχρονα, τον δικό του δρόμο 
και επιλέγοντας διαφορετική σκηνοθετική 
προσέγγιση. Παράλληλα, επικεντρώνεται σε 
μια απόλυτα σύγχρονη κοινωνική θεματική, 
η οποία αφορά μεν την ελληνική πραγμα-
τικότητα αλλά μπορεί να γενικευθεί και σε 
οποιαδήποτε κοινωνία σε κρίση, κάνοντας τη 
θεματολογία οικουμενική. Χωρίς να γίνεται 

διδακτικός ή να μοιράζει επαναστατικά φυλ-
λάδια, ο Λυγίζος γίνεται άμεσος και ακριβής 
στη θέση του και το εγχείρημά του έχει, ευτυ-
χώς, φωνή που αξίζει να ακουστεί.

Ο Λυγίζος εμπνέεται από την «Πείνα» του 
Κνουτ Χάμσουν περισσότερο θεματικά και όχι 
σε πλαίσιο ανάλογης ανάπτυξης της ιστορίας. 
Μέσα από αυτό, παίρνει την αφορμή για να 
δημιουργήσει μια ταινία για την Ελλάδα του 
σήμερα, χωρίς να γίνεται προφανής. Στην 
ταινία του δεν έχουν θέση διαδηλώσεις και 
επαναστατικά κινήματα παρά το πραγματικό 
θύμα της κατάστασης, ο μέσος καθημερινός 
άνθρωπος και η αντιμετώπιση της πραγματι-
κότητας. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι «Το 
Αγόρι Τρώει το Φαγητό του Πουλιού» είναι 
μια πολύ περισσότερο πολιτική ταινία από 
το «Συγχαρητήρια στους Αισιόδοξους?» της 
Κωνσταντίνας Βούλγαρη και ακόμα περισσό-
τερο διεισδυτική στην ουσία του προβλήμα-
τος.

http://freecinema.gr/movies/sygharitiria-stous-aisiodoxous/


PAGE 9 

Στο «Αγόρι» ο Έκτορας Λυγίζος επιλέγει να 
στερήσει από την ταινία την παραδοσιακή 
αφηγηματική δομή. Αποτελούμενη κυρίως 
από μια σειρά επεισοδίων στην καθημερι-
νότητα του Γιώργου, του πρωταγωνιστή, η 
ταινία προσπαθεί να αποτυπώσει μια πιο 
ψυχολογική προσέγγιση πάνω στην ελλη-
νική κρίση. Ο Γιώργος παραμένει ουσια-
στικά ανώνυμος, όπως και όλοι οι άνθρωποι 
που συναντά στην πορεία του. Επίσης, ενώ 
φαίνεται μορφωμένος και καλλιεργημένος 
(η σκηνή της οντισιόν προδίδει άνθρωπο με 
καλλιτεχνικές σπουδές), χωρίς επεξήγηση 
παρουσιάζεται αποκομμένος από φίλους και 
οικογένεια. Μοναδικός του σύντροφος στον 
καθημερινό αγώνα για την επιβίωση είναι το 
καναρίνι του. Η ιστορία του αφήνει υπόνοιες 
για κάτι από το παρελθόν του για το οποίο 
ίσως νιώθει ένοχος (η ανάγκη νηστείας) και 
οι μηδενικές σχέσεις με την οικογένειά του 
προκαλούν την περιέργεια.

Μέσα από διαδοχικές σκηνές, τον παρα-
κολουθούμε να προσπαθεί να εξασφαλίσει 
την τροφή του, όχι πάντα με επιτυχία. Όταν 
δε δοκιμάζει τους σπόρους του καναρινιού, 
παίρνει φρυγανιές από το γείτονα ή τρώει 
με το κουτάλι τη ζάχαρή του. Σε μια στιγμή 
απόγνωσης, δοκιμάζει το ίδιο του το σπέρμα, 
αρχικά αντιδρώντας αλλά στη συνέχεια 
παραδιδόμενος στην ανάγκη του. Οι επαγ-
γελματικές ευκαιρίες που του παρουσιάζο-
νται δεν είναι και οι καλύτερες και το μόνο 
που απομένει στο Γιώργο είναι η έλξη που 
νιώθει για την υπάλληλο ενός ξενοδοχείου, 
την οποία παρακολουθεί από στενά με κάθε 
ευκαιρία. Δε γνωρίζουμε πώς κατέληξε ο 
πρωταγωνιστής σε αυτή την κατάσταση και 
ο Λυγίζος, πέρα από κάποιες μικρές πληρο-
φορίες, δε ρίχνει φως στο παρελθόν του. Τον 
απασχολεί μόνο το παρόν. Η κάμερα ακολου-
θεί το Γιώργο από άβολα κοντά, παραβιάζει 
τον ιδιωτικό του χώρο, τον ξεγυμνώνει και 
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κάνει τον καθημερινό του αγώνα αποπνικτικό 
και σπαρακτικό. Ακολουθώντας τον μέσα 
από αυτά τα επεισόδια σε ένα επίπονο ταξίδι 
αυτογνωσίας, ο Λυγίζος δημιουργεί ουσια-
στικά έναν αληθινό και πολύπλευρο χαρα-
κτήρα, που είναι τόσο ελληνικός όσο και πολί-
της οποιασδήποτε κοινωνίας σε κρίση. Από 
την Αριάν Λαμπέντ του «Attenberg» έχουμε 
να δούμε τόσο ολοκληρωμένο χαρακτήρα σε 
ελληνική ταινία και αυτό λέει πολλά!

Ουσιαστικά η επιλογή του φιλμ να στηριχτεί 
στην ανάλυση της προσωπικότητας ενός 
ανθρώπου αποτελεί από μόνη της επιλογή 
ριψοκίνδυνη γιατί απαιτεί μία εξαιρετικά 
δυνατή ερμηνεία για να την «κουβαλήσει». 
Και ο Λυγίζος είναι πολύ τυχερός που έχει 
μπροστά από την κάμερά του το Γιάννη 
Παπαδόπουλο. Ο Γιώργος του είναι μαχη-
τής αλλά και τρομαγμένος, περήφανος αλλά 
και απελπισμένος. Η αμεσότητα της ταινίας 
οφείλεται το ίδιο σε αυτόν όσο και στο σκηνο-
θέτη. Ο «Γιώργος» καρφώνεται στα μάτια του 
θεατή για ογδόντα έντονα λεπτά. Ίσως από 
την αρχή να μη γίνεται προφανής η υποβλη-
τικότητα της ταινίας, όμως, όταν τα φώτα 

ξανανοίγουν και η σκέψη παραμένει σε αυτή 
μετά την απομάκρυνση από την αίθουσα, η 
ταινία φανερώνει τη δύναμη τόσο του Παπα-
δόπουλου όσο και του λεπτού χειρισμού των 
καταστάσεων από το Λυγίζο.

Για όλα τα παραπάνω, «Το Αγόρι Τρώει το 
Φαγητό του Πουλιού» είναι μια εξαιρετική 
προσθήκη στη σύγχρονη ελληνική φιλμο-
γραφία, η οποία ακουμπάει στα κοινωνικά 
προβλήματα χωρίς να κουνάει το δάχτυλο 
του διδακτισμού. Είναι, επίσης, αναζωογο-
νητικό που ακολουθεί τη ρεαλιστική (αν και 
αφαιρετική) οδό, δημιουργώντας έναν καλο-
δεχούμενο αντίποδα στον καθιερωμένο ήδη 
ελληνικό σουρεαλισμό. Στην τελική, ο Λυγίζος 
λέει μια ιστορία που εστιάζει σε έναν ανώ-
νυμο (ουσιαστικά) νέο που θέλει να διατηρή-
σει το πνεύμα του υγιές παρά τις καθημερινές 
βασικές ελλείψεις. Και αυτό μπορεί εύκολα 
να ειπωθεί και για τον ίδιο τον ελληνικό κινη-
ματογράφο.
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Υπάρχει μια αρετή σε τούτο το σκηνοθετικό 
ντεμπούτο του Έκτορα Λυγίζου. Με ανύπαρ-
κτο budget, όπως και σενάριο, κατορθώνει να 
σε κρατήσει στην οθόνη, να σου μεταφέρει 
μια κάποια δόση νεύρου και έντασης σημε-
ρινής, να σε θυμώσει ή να σε προβληματί-
σει - στο ποσοστό του προφανούς. Ύστερα, 
έρχεται ο οδοστρωτήρας της ελληνικής κινη-
ματογραφικής πραγματικότητας...

Αγγίζοντας την προβληματική της κρίσης, με 
τον αντίκτυπο που έχει στη σημερινή νεο-
λαία, «Το Αγόρι Τρώει το Φαγητό του Που-
λιού» στέκει ως μακρινός συγγενής του «45 
Τετραγωνικά» του Στράτου Τζίτζη. Εκείνο 
ήταν πραγματικά κακότεχνο και στείρο σε 
άποψη, αυτό εδώ μαστίζεται από την ελευθε-
ρία της φόρμας, που έξυπνα πάει να καλύψει 
τα όποια ελαττώματα ενός πρωτολείου. 

Περισσότερο μερικές μέρες / στιγμές από 
τη ζωή ενός αγοριού που δεν έχει τι να φάει, 
παρά μια ταινία με σεναριακή δομή, χαρακτή-
ρες και αφήγηση, το φιλμ μας προσγειώνει 
στη σκληρή καθημερινότητα του Γιώργου, το 

του Ηλία Φραγκούλη

όνομα του οποίου ακούμε σχεδόν από λάθος, 
καθώς τρέπεται σε φυγή από το πατρικό του 
(την εξώπορτα εκείνου, για την ακρίβεια...). 
Κατανοώ πως το να κρίνεις τις επιλογές ενός 
δημιουργού δεν είναι απαραίτητα δίκαιο, 
όμως, όταν μια ταινία καταλήγει σε εμπορικό 
κύκλωμα και δεν περιορίζει τις εμφανίσεις 
της στο τυπικό σύμπαν του παγκόσμιου 
φεστιβαλικού «ότι να ‘ναι», έρχεται και η 
στιγμή της αλήθειας. Ο Λυγίζος δεν ενδιαφέ-
ρεται καθόλου για το ποιος ή τι είναι ο ήρωάς 
του. Άρα, για το θεατή ο «Γιώργος» είναι 
μονάχα ένα σώμα, ένα άτομο με αυτιστική και 
αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, που έχει 
κλειστεί στο δικό του «κλουβί» σχεδόν οικει-
οθελώς. Δε γνωρίζουμε γιατί αποφεύγει την 
οικογένειά του, δε γνωρίζουμε εδώ και πόσο 
καιρό βιώνει αυτή την κατάσταση του - μαζο-
χιστικά - ασκητικού βίου, δεν κατανοούμε 
ούτε το παρελθόν ούτε και το παρόν, αλλά 
μαντεύουμε το μέλλον του. Θα είναι τραγικό. 
Όπως και τα όσα βλέπουμε να αποτελούν την 
καθημερινότητά του. 
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Από ένα ορθολογιστικό point of view, παρα-
δέχεσαι πως ο ουσιαστικός... «βασανιστής» 
του ήρωα είναι ο ίδιος ο Λυγίζος! Ο οποίος 
σκαρφίζεται μονάχα την εξαθλίωση του Γιώρ-
γου, την παραίτηση από την κοινωνικότητα ή 
την εύρεση - υποχρεωτικών - επιλύσεων του 
προβλήματος διαβίωσής του. Είναι παράδοξο 
αν παρατηρήσεις πως αυτό το αγόρι βρίσκει 
πάντοτε τον τρόπο να θρέψει το καναρίνι 
του, αλλά δεν έχει ποτέ κάτι να βάλει στο 
στόμα του. Είναι τόσο... «Weird Greek Wave» 
να βάλεις τον ήρωά σου να αυνανιστεί μπρο-
στά στο φακό (ο Άγγελος Φραντζής πρέπει 
να έχει μεγάλο καμάρι για τούτη την «πρω-
τοπορία»...) και να δοκιμάσει να δαμάσει την 
πείνα με το ίδιο του το σπέρμα (!), από το να 
τον βάλεις να ζητά ελεημοσύνη, έτσι; Στην 
ίδια του την πόλη, όπου κατοικεί εκείνος και, 
από αυτά που αντιλαμβανόμαστε, η φαμίλια 

του. Η οποία δεν εμφανίζεται ποτέ. Όπως και 
οι φίλοι. Κάποιος, διάβολε! Όχι, εδώ είναι 
Ελλάδα. Και αυτά τα πράγματα είναι πολυτέ-
λεια για ένα σεναρίστα. Όπως και η διακοπή 
του νερού για απλήρωτους λογαριασμούς, 
με το ρεύμα (των χαρατσίων...) να υφίσταται 
κανονικά στο, προ εξώσεως του ενοικιαστή 
του, διαμέρισμα.

Διαθέτει εξυπνάδα, πάντως, ο Λυγίζος. Κρατά 
το νευρώδη ρυθμό του μέχρι τέλους, υιοθε-
τεί το στιλ της ατσούμπαλης κάμερας στο 
χέρι γιατί μια πιο στέρεα πλανοθεσία θα 
τον γονάτιζε από τις ατέλειες, παρακολου-
θεί σαν αρπακτικό τον ήρωά του μέσα από 
αδυσώπητα κοντινά πλάνα, προκαλεί οριακά 
τη συγκίνησή σου γιατί μιλάμε πάντοτε για 
μια ανθρώπινη ύπαρξη. Που σέρνει πίσω της 
και ένα κατοικίδιο! Κλασική η συνταγή. Για 



PAGE 13 

να λειτουργήσουν σωστά όλα αυτά, όμως, 
χρειάζεσαι και μια ιστορία, την οποία θα 
αφηγηθείς και θα ελπίσεις να ταυτιστεί μαζί 
της και ο θεατής. Και οι αδελφοί Νταρντέν 
στήνουν προσωπικές τραγωδίες και κατα-
στασιακή απόγνωση α λα «κλαίει η μάνα μου 
στο μνήμα», όμως, στηρίζουν το δράμα τους 
(όσο κι αν διαφωνώ με το σύνολο της... προ-
κάτ φιλμογραφίας τους) πάνω σε χαρακτήρες 
και ιστορίες που εξελίσσονται και λυτρώνουν 
το... μαρτυρικό κοινό της αιθούσης. Εδώ, τι 
ακριβώς συμβαίνει; Μια ιδέα, να «καταγγεί-
λουμε» την ανέχεια του σήμερα; Τα 80 λεπτά 
παραείναι αρκετά για μια «ιδέα».

Μπορεί να υπάρξει μερίδα θεατών που θα 
συγκλονιστεί από το θέαμα αυτού του «Αγο-
ριού», όμως, εμένα με συγκλονίζει περισσό-
τερο το θέαμα των ανθρώπων που βγαίνουν 

official trailer

imdb

facebook page

link me

από ένα σινεμά με την απογοήτευση ή το 
θυμό γραμμένα στο πρόσωπό τους. Αυτοί οι 
άνθρωποι με ενδιαφέρουν περισσότερο από 
το Γιώργο. Και για να τους ξαναδεί αυτούς 
τους ανθρώπους στο ταμείο ο Λυγίζος, θα 
πρέπει να δεχτεί κάποιους κινηματογραφι-
κούς κανόνες. Γιατί δείχνει να το κατέχει. 
Γι’ αυτό και την επόμενη φορά θα είμαι πιο 
αυστηρός.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EmdwTuvpg84
http://www.imdb.com/title/tt2182209/?ref_=sr_2
https://www.facebook.com/boyeatingthebirdsfood
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Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΟΣ 
ΨΕΥΤΗ (2012)
(A LIAR’S AUTOBIOGRAPHY: THE UNTRUE STORY 
OF MONTY PYTHON’S GRAHAM CHAPMAN)

Είδος 
Animation

Σκηνοθεσία 
Μπιλ Τζόουνς, 
Τζεφ Σίμσον,  
Μπεν Τίμλετ 

Διάρκεια 
85’

Διανομή  
ODEON

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Από τα ιδρυτικά μέλη των Μόντι Πάιθον, ο Γκρέιαμ 
Τσάπμαν πέθανε 48 μόλις χρονών, χτυπημένος από 
τον καρκίνο. Είχε, όμως, ήδη προλάβει να γράψει την 
ανορθόδοξη αυτοβιογραφία του και να ηχογραφήσει 
αποσπάσματά της. Αυτές τις ηχογραφήσεις «ζωγραφί-
ζουν» μερικοί από τους αξιολογότερους σύγχρονους 
καλλιτέχνες και studios κινουμένων σχεδίων, για να 
φτιάξουν μια αυτοβιογραφία διαφορετική από τις 
άλλες. 

Ο υπότιτλος αυτού του ιδιότροπου κινηματογραφικού πλά-
σματος διατείνεται πως πρόκειται για την «ψεύτικη ιστορία» 
του Τσάπμαν, ενώ (πλην του Έρικ Άιντλ, που για αδιευκρίνι-
στους λόγους απείχε από τη δημιουργία του) οι εναπομείνα-
ντες Πάιθον, Τζον Κλιζ, Μάικλ Πέιλιν, Τέρι Τζόουνς και Τέρι 
Γκίλιαμ (που δανείζουν τις φωνές τους σε διάφορους από 
τους χαρακτήρες του) επιμένουν πως δεν είναι ντοκιμαντέρ. 
Όλοι έχουν δίκιο και... άδικο! 

Κάθε άλλο παρά φωτο-ρεαλιστικό, πολυμορφικό (και δη 
διαφόρων σχολών και επιρροών), πειραγμένο κινούμενο σχέ-
διο, γεμάτο υπερρεαλιστικά, κωμικοτραγικά ανέκδοτα, δεν 
μπορεί μεν να χαρακτηριστεί ούτε βιογραφία, ούτε ντοκιμα-
ντέρ. Από την άλλη, όμως, όλες οι βασικές, κωμικοτραγικές 
αλήθειες της ζωής του Τσάπμαν, που τον έχτισαν πετραδάκι-
πετραδάκι ως ξεχωριστό άνθρωπο, είναι όλες εδώ: η είσοδός 
του στον κόσμο εν μέσω γερμανικού βομβαρδισμού, η βιβλι-
οφαγία του, το πτυχίο του στην Ιατρική, η αγάπη του για το 
σεξ και την κωμωδία, η γενναία, ανεπιτήδευτη ομοφυλοφιλία 
του, η ακούραστη (24 ετών, μέχρι τέλους) σχέση του με το 
σεναριογράφο Ντέιβιντ Σέρλοκ, η χρόνια, αυτοκαταστροφική 
μάχη του με τον αλκοολισμό… Με ατρόμητο αυτοσαρκασμό 
και γενναιόδωρο μαύρο χιούμορ, ο Τσάπμαν ανατέμνει μέχρι 
το κόκκαλο τον εαυτό του για να τον γνωρίσει από την καλή 

9 MAϊου 2013

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας μακαρίτης από 
τους Μόντι τους Πάιθον 
και μιλάει για τη ζωή του 
κι από πάνω παίζουνε 
κάτι κινούμενα σχέδια. 
Είναι και 3D, για το φέσι 
στο εισιτήριο. Με ποτάκι. 
Μόνο.
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και από την ανάποδη, να τον αποδεχτεί και 
να τον κοινωνήσει, βγάζοντας επιδεικτικά 
γλώσσα στη δικτατορία του φυσιολογικού. 

Σε αυτή του την προσπάθεια γίνεται ηθικός 
αυτουργός ουκ ολίγων ανθολογικών φιλμι-
κών σκετς (βλέπε, μεταξύ άλλων, την ψυχα-
νάλυσή του από έναν ασπρόμαυρο Σίγκμουντ 
Φρόιντ με την τσιριχτή φωνή της... Κάμερον 
Ντίαζ, το φιδάκι που παίζει, προχωρώντας ως 
πιόνι ανάμεσα σε πέη, βυζιά και στατιστικά 
γραφήματα, για να συνειδητοποιήσει τη 
σεξουαλικότητά του, ή το δεικτικό ξεμπρό-
στιασμα της υπερφίαλης καθημερινότητας 
του Χόλιγουντ των party), ενώ βροντοφωνά-
ζει ευφάνταστα την πεποίθησή του πως τη 
ζωή αξίζει να τη ζεις μόνο παίρνοντας ρίσκα 
και όντας διαφορετικός. Ωστόσο, χωρίς να 
το θέλει (αφού ο ίδιος πέθανε 23 ολόκληρα 
χρόνια πριν απ’ το πλάσιμο αυτού του φιλμ) 
μπορεί και να σε προδώσει. Γιατί αυτή η 
ιδιόρρυθμη, «ψεύτικη» αυτοβιογραφία του 
δεν είναι η «3D κωμική extravaganza» που 
υπόσχεται το tagline της. Το 3D ελάχιστα 
της προσφέρει, ενώ στην πραγματικότητα 
πρόκειται για μια λίγο γλυκιά και πολύ πικρή 
δραματική κομεντί, διάσπαρτη με οδυνηρές 
σφήνες κατάμαυρου χιούμορ. Έτσι, αν περι-
μένεις ένα ξεκαρδιστικά σουρεάλ κωμικό 

ντελίριο από εκείνα στα οποία μας έχουν 
συνηθίσει οι Πάιθον, θα απογοητευτείς σφό-
δρα, ενώ στο τελευταίο 20λεπτο της απε-
ξάρτησης από το αλκοόλ, ίσως κουραστείς 
κιόλας. Αν, όμως, αγνοήσεις τις παραπλανη-
τικές κορώνες της καμπάνιας προώθησης του 
φιλμ και βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη 
του συνειδητοποιημένος, ούτε Λαιστρυγόνες, 
ούτε Κύκλωπες θα φοβηθείς… 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Δεν είναι μια κωμωδία των Πάιθον. Δεν 
είναι για γέλια. Δεν είναι για κλάματα. 
Είναι το σουρεάλ εύστοχο ταξίδι αυτο-
γνωσίας ενός πρωτοπόρου, που μπορεί να 
σε προκαλέσει να δεις και τον δικό σου 
εαυτό με άλλα, καλύτερα, πιο καθαρά και 
διαπεραστικά μάτια. Αντέχεις; 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0lDYMaaLwEE
http://www.liarsautobiography.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9yHM4fY1sns
http://www.imdb.com/title/tt1979172/
https://www.facebook.com/aliarsautobiographymovie?fref=ts
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TRANCE (2013)

Είδος 
Ψυχολογικό Θρίλερ

Σκηνοθεσία 
Ντάνι Μπόιλ

Καστ 
Τζέιμς ΜακΑβόι, 
Ροζάριο Ντόσον,  
Βανσάν Κασέλ

Διάρκεια 
101’

Διανομή  
ODEON

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Καταχρεωμένος από τζόγο υπάλληλος οίκου δημο-
πρασιών, ο Σάιμον συμμετέχει σε ληστεία ακριβοθώ-
ρητου πίνακα, αλλά απρόβλεπτο χτύπημα στο κεφάλι 
διαγράφει μέρος της μνήμης του και δεν μπορεί να 
θυμηθεί πού… πάρκαρε το εν λόγω κλοπιμαίο. Ως 
ύστατη λύση, οι gangsters συνεργάτες του τον στέλ-
νουν σε υπνοθεραπεύτρια, αλλά η κατάσταση περι-
πλέκεται ακόμα, αδιανόητα, περισσότερο.

Ποτέ δεν κατάλαβα πώς και γιατί ο Μπόιλ έγινε μεγάλος 
και τρανός, φτάνοντας στο σημείο να κερδίσει 8 Όσκαρ (σε 
ένα από τα μεγαλύτερα… εγκλήματα που σημειώθηκαν ποτέ 
στην ιστορία του θεσμού) για το εξωπραγματικό, από πολλές 
απόψεις κακόγουστο «Slumdog Millionaire» ή να τεθεί επικε-
φαλής της τελετής (μέγα καραγκιοζιλίκι, όπως αποδείχθηκε) 
έναρξης της Ολυμπιάδας του Λονδίνου. Με εξαίρεση το 
παραπλανητικά, στοιχειωμένα ήσυχο, υποδειγματικά καλο-
κουρδισμένο δράμα / ακτινογραφία χαρακτήρων, ντεμπούτο 
του, «Μικρά Εγκλήματα Μεταξύ Φίλων», την ταιριαστά 
«πανικόβλητη» στην κινηματογράφησή της, μετα-μοντέρνα 
ταινία τρόμου, «28 Μέρες», και το απέριττο, πανέμορφο, 
υπαινικτικά νωχελικό και υπόκωφο δοκίμιο επιστημονικής 
φαντασία «Sunshine», το σινεμά του πάσχει πάντα από μια 
εξωφρενική και ενίοτε σφόδρα ενοχλητική ασυμφωνία όψης 
και περιεχομένου. 

Τουτέστιν, οι συνήθως υπερκινητικές, πολύχρωμες, από 
ασύλληπτες γωνίες λήψεις, ντελιριακά μονταρισμένες, εκκω-
φαντικά θορυβώδεις και δη εκβιαστικά εντυπωσιακές εικό-
νες του ή καταπνίγουν / φιμώνουν εντελώς το όποιο σοβαρό 
θέμα ιχνηλατεί το σενάριό του (κάθε είδους εξαρτήσεις στο 
«Trainspotting», μια βίαιη ενηλικίωση στην «Παραλία», τα 
απάτητα βάθη της ανθρώπινης θέλησης στις «127 Ώρες») ή 
αποσπούν / ξεγελούν την προσοχή από την πλήρη απουσία 
αυτού, ντύνοντας ένα εξυπνακίστικο, αλλά απόλυτο, θεμα-
τικό κενό, με καταχρηστικές, επιτηδευμένες, εικονικές δια-

9 MAϊου 2013

η γνωμη του mr. klein

Κουφάλες υπνοθεραπεύ-
τριες!
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στάσεις («Μια Αλλιώτικη Ζωή», «Slumdog 
Millionaire»). Είτε έτσι, είτε αλλιώς, στα δικά 
μου μάτια τουλάχιστον, οι περισσότερες, 
πιο χαρακτηριστικές και πολυσυζητημένες 
ταινίες του μοιάζουν με ακατάληπτα συρραμ-
μένα music videos, που πέρα από μια αδυσώ-
πητη επίθεση στις αισθήσεις, δεν καταφέρ-
νουν ποτέ να αφήσουν (σημαντικά) ίχνη στο 
συναίσθημα ή στη σκέψη.

Το «Trance» αποτελεί μια ακόμα εξαίρεση 
στο έργο του, όχι όμως ευχάριστη όπως η 
προαναφερθείσα, πολυσχιδώς εύστοχη φιλ-
μική… τρόικα («Μικρά Εγκλήματα Μεταξύ 
Φίλων», «28 Μέρες», «Sunshine»). Και αυτό 
γιατί, ούτε εικονοκλαστικό πανδαιμόνιο 
αποτελεί, ούτε όμως και ουσιαστικό περιεχό-
μενο διαθέτει. Γεγονός που δε γίνεται άμεσα, 
εξ αρχής αντιληπτό, οπότε μέχρι τα μισά, 
περίπου, της διάρκειάς του κυλά ουκ ολίγον 
συναρπαστικά, με τους καλύτερους δυνατούς 
οιωνούς για την έκβασή του. Γιατί, αφενός, ο 
Μπόιλ δείχνει σπάνια εγκράτεια στα εκφρα-
στικά του μέσα, διατηρώντας τα πλάνα του 
ήσυχα, σταθερά και στιβαρά, ενώ το μοντάζ 
του προκύπτει υπομονετικά αποκαλυπτικό, 
καθώς πατάει γκάζι μόνο στα πηγαινέλα στο 
παρελθόν, που συμπληρώνουν κομμάτι-κομ-
μάτι την κατακερματισμένη, χαμένη μνήμη 
του Σάιμον. Αυτή τη φορά, το μοναδικό, 
επίμονο, αλλά κάθε άλλο παρά καταχρη-
στικό, σκηνοθετικό τρικ του Μπόιλ, είναι οι 
εικόνες / είδωλα των ηρώων του, που συλ-

λαμβάνει μέσα ή πάνω από αντανακλαστικές 
επιφάνειες, όπως είναι το γυαλί, το plexiglas 
ή το νερό: γοητευτικά καθρεφτίσματα και 
αντικατοπτρισμοί που εξυπηρετούν ιδανικά 
το παιχνίδι του σεναρίου με τις έννοιες του 
φαίνεσθαι και του είναι, του θύτη και του 
θύματος, της ενοχής και της αθωότητας.

Αφετέρου, όλο το διττό βάρος του μυστη-
ρίου της πλοκής στηρίζεται στο ερμηνευτικό 
σθένος του ΜακΑβόι: ενός ευλογημένου 
ηθοποιού, που, όπως πάντα, ενσαρκώνει το 
ρόλο του με κάθε εκατοστό, κάθε κύτταρο, 
κάθε σπιθαμή της ύπαρξής του, εύστροφα 
και εύστοχα εδώ, ευμετάβλητος, πολυμορ-
φικός και ασύλληπτος, σαν τον υδράργυρο. 
Όσο η δική του, μικροκαμωμένη και όμως 
τόσο επιβλητική παρουσία γεμίζει την οθόνη, 
κινώντας τα νήματα της αφήγησης, είναι 
πολύ δύσκολο να αντισταθείς, ιδιαίτερα αφού 
συνεργοί του είναι οι εξίσου διφορούμενοι, 
απροσδιόριστοι, αλλά πέρα για πέρα γήινοι 
Ντόσον και Κασέλ: η - άκρως αποκαλυπτική 
- μεν ως μειλίχια και εναλλακτική (αντί)
femme fatale και ο δε ως απρόσμενα ευαί-
σθητος, τρυφερός και κουλτουριάρης νονός 
της νύχτας.

Από τη στιγμή, όμως, που το φιλμ φτάνει 
στα μισά του, οι σεναριακές ανατροπές και 
εκπλήξεις πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα. 
Το μυστήριο λύνεται και μετά ξανα-μπουρ-
δουκλώνεται, για να λυθεί και να... μπουρ-
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αντιμέτωπα με την τόσο προσιτή, σχεδόν 
παιδική και όμως επικίνδυνα ενήλικη, 
ακαταμάχητη, παραπλανητικά καθαρή 
ομορφιά του ΜακΑβόι, σε συνδυασμό με 
την υπέροχα βρώμικη γοητεία του Κασέλ 
τα κοριτσάκια, και τα απ’ άκρη σε άκρη 
ολόγυμνα, φυσικά κάλλη της Ντόσον τα 
αγοράκια, ίσως πουν χαλάλι το ανεκδιή-
γητο δεύτερο μισό του φιλμ. Οι λάτρεις, 
όμως, αυθεντικών θρίλερ μυστηρίου, 
όπου η αντιπαραβολή του φαίνεσθαι με 
το είναι δε θέλει απλά να ρουμπώσει το 
θεατή, αλλά να του ταράξει την καρδιά 
και να του ακονίσει το μυαλό, ενδέχεται 
να βλαστημήσουν.

δουκλωθεί ξανά μανά, και άντε πάλι από 
την αρχή! Εντωμεταξύ τα θύματα γίνονται 
θύτες, οι θύτες θύματα, οι καλοί κακοί, οι 
κακοί καλοί και τούμπαλιν. Σκάνε ουρα-
νοκατέβατα και μια μάλλον αψυχολόγητη 
απόπειρα βιασμού, και ένας τραβηγμένος 
από τα μαλλιά στις αιτίες του φόνος, και ένα 
αποσυντεθειμένο, αλλά παραδόξως άοσμο 
πτώμα, και ένα τουλάχιστον παραπανίσιο 
φινάλε, με την υπνοθεραπεύτρια να κινεί 
πλέον τα νήματα της αφήγησης, και, και, 
και… «Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη 
μάνα», λέει μια παροιμία, «το πολύ το κύριε 
ελέησον το βαριέται και ο παπάς» μια άλλη, 
αλλά το «Trance» δε χαμπαριάζει. Μέχρι 
να βάλει επιτέλους τελεία, έχει χάσει εντε-
λώς την επαφή του με την πραγματικότητα, 
απογυμνώνοντας ταυτόχρονα τους ήρωές 
του από τις ρεαλιστικές ανθρώπινες δια-
στάσεις, που με τόσο φιλότιμο πάλεψαν και 
εξακολουθούν να παλεύουν να τους προσ-
δώσουν οι ηθοποιοί του. Κυρίως, όμως, έχει 
χάσει το ενδιαφέρον τού μπουχτισμένου από 
την ανατροπή, της ανατροπής, ω ανατροπή, 
θεατή. Που στην καλύτερη περίπτωση θα 
ξαναδεί το συγγενικό, αλλά αριστουργημα-
τικό «Memento» του Κρίστοφερ Νόλαν για 
να έρθει στα ίσα του. Και στη χειρότερη θα 
ξανα-υποφέρει το «Slumdog Millionaire» 
μπας και τότε, όπως τώρα, άλλα είδε και 
άλλα κατάλαβε…

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0lDYMaaLwEE
http://www.trancethemovie.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_iZRweLzZO8
http://www.imdb.com/title/tt1924429/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/trancemovieuk?fref=ts
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THE CALL (2013)

Είδος 
Αστυνομικό Θρίλερ

Σκηνοθεσία 
Μπραντ Άντερσον

Καστ 
Χάλι Μπέρι,  
Άμπιγκεϊλ Μπρέσλιν,  
Μόρις Τσέστνατ,  
Μάικλ Έκλαντ,  
Μάικλ Ιμπεριόλι

Διάρκεια 
94’

Διανομή  
VILLAGE FILMS

του Ηλία Φραγκούλη

Μπατσίνα του Τηλεφωνικού Κέντρου Άμεσης Δρά-
σης συνομιλεί με απαχθείσα νεαρά που βρίσκεται 
στο πορτ-μπαγκάζ αυτοκινήτου το οποίο οδηγεί ένας 
serial killer. Θα προλάβουν να την εντοπίσουν πριν 
να είναι αργά;

Φτιαγμένο με όρους μικρού budget φιλμ, το «The Call» στη-
ρίζει το στοίχημά του με το θεατή ολοκληρωτικά επάνω στο 
σασπένς το οποίο δημιουργεί η δράση, που θέλει μια κοπέλα 
να καταλήγει στο πορτ-μπαγκάζ ενός άνδρα με άγνωστο προ-
ορισμό και μέλλον για τη ζωή της. Εμείς ξέρουμε ότι πρόκει-
ται για έναν serial killer και ότι έχει σκοτώσει ξανά, το ίδιο 
και η Χάλι Μπέρι, η οποία είχε αυτή την παρελθούσα εμπει-
ρία από τηλεφώνου, ως αστυνομικός που απαντά στις κλή-
σεις των πολιτών μέσω του 911 (το δικό μας 100). Η προσπά-
θεια να αποδοθεί ψυχολογικό βάρος «ευθύνης» στην ηρωίδα, 
καθώς και η όλη συμπεριφορά της ύστερα από εκείνο το 
περιστατικό, εγείρει την πρώτη ένσταση αναφορικά με το 
σενάριο. Η δεύτερη είναι πολύ σοβαρότερη...

Από τη στιγμή της απαγωγής κι έπειτα, το «The Call» ξεδι-
πλώνει περίτεχνα το σασπένς του, με τη Μπέρι να εκμαιεύει 
πληροφορίες από την κλειστοφοβικά έγκλειστη Άμπιγκεϊλ 

9 MAϊου 2013

η γνωμη του mr. klein

Ψυχάκιας βουτάει γκο-
μενάκι και αστυνομικίνα 
στο τηλέφωνο της κάνει 
συμπαράσταση. Αιμα-
τάκι γιόκ. Κάτι «μπου» 
για τους ξενέρωτους και 
δρόμο.
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Μπρέσλιν (η κάποτε πιτσιρίκα του «Little 
Miss Sunshine»), ώστε να εντοπιστεί το 
αμάξι του δολοφόνου που τη μεταφέρει μάλ-
λον προς κάποια ερημική τοποθεσία όπου θα 
τη σκοτώσει και θα τη θάψει. Μερικές έξυ-
πνες ανατροπές, χωρίς υπερβολή, κρατάνε το 
ενδιαφέρον και θα τσιτώσουν τα νεύρα του 
μέσου θεατή, ο οποίος θα ικανοποιηθεί από 
την εξέλιξη της δράσης, για να καταλήξουμε 
και στο κίνητρο του serial killer, με ψυχανα-
λυτικά στερεότυπα αρκούντως νοσηρά.

Το μέγα ατόπημα, ειδικά για μια τέτοιου 
τύπου popcorn ταινία ανάλαφρης διασκέ-
δασης, έρχεται με ένα πραγματικά αδικαι-
ολόγητο φινάλε, που μπορεί μεν να κάνει 
τη σωστή σύνδεση με το «punchline» του 
δολοφόνου, όμως, θέτει και σοβαρά ηθικά 
ζητήματα ως προς το μήνυμα που δίνουν οι 
εγκληματικές πράξεις, ακόμη και μέσα από 
τον κινηματογράφο. Αυτή η επιλογή είναι 
που στιγματίζει άσχημα ολόκληρη την κατά 
τα άλλα συμπαθή δουλειά που έχει γίνει στο 
«The Call». 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Παίρνεις το «Cellular» (2004), το κλει-
δαμπαρώνεις σε ένα πορτ-μπαγκάζ λες 
και είναι το «Buried» (2010) και χρεώνεις 
στο δολοφόνο μια δόση από «The Lovely 
Bones» (2009), με twist σαν... αμαρτία! 
Δεν το λες πρωτότυπο, δεν το λες ούτε και 
κακό, περνάει ευχάριστα η ώρα, αν σου 
αρκεί να καρδιοχτυπάς από αγωνία για 
την τύχη της Μπρέσλιν. Το τέλος, όμως, 
είναι ουσιαστικά (και αχρείαστα) απαρά-
δεκτο. Ελπίζω να μη δικαιώνει τα ένστι-
κτά σου...

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0lDYMaaLwEE
http://www.call-movie.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5glk1C2wTvQ
http://www.imdb.com/title/tt1911644/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/CallMovie


PAGE 22 | FREE CINEMA | ISSUE#61

11 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ (2012)

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Νίκος Κορνήλιος

Καστ 
Λάμπρος Αποστόλου, 
Εύα Γαλογαύρου,  
Εύα Στυλάντερ,  
Μάιρα Μηλολιδάκη,  
Γιώργος Τζουβελέκης

Διάρκεια 
92’

Διανομή  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

της Βικτωρίας Μιχαήλ

Σπουδάστρια κλασικού τραγουδιού, η 19χρονη θυγα-
τέρα μιας 50άρας Σουηδής γιάπισσας της Αθήνας βρί-
σκει τον ανίδεο για την ύπαρξή της Έλληνα πατέρα 
της, έναν 40άρη, σαπιοκοιλιά και απλήρωτο παρκα-
δόρο και φύλακα μάντρας φορτηγών, χωρισμένο και 
με μικρή κόρη που δεν μπορεί να δει. Ένα τεστ DNA, 
η συναισθηματική αμφιθυμία, τα (δια)προσωπικά 
τους ζόρια και αρκετές βδομάδες αργότερα, πού θα 
τους οδηγήσουν;

Γαλουχημένο καλύτερα από τις, εν είδει portmanteau, actors’ 
studio dv δοκιμές «Τρίτη» (2010) και «Η Μουσική των Προ-
σώπων» (2008) αλλά ανεπαρκέστερα από τα «35άρια» του, 
το άδικα στο ντούκου, teenager σύμπαντος «Ο Κόσμος Ξανά» 
(2002), το παρεξηγημένο arthouse μπιζού «Το Αθώο Σώμα» 
(1997), και το… αρχαιολογικό ντεμπούτο του «Ισημερία» 
(1991), το έκτο εγχείρημα του αναγεννησιακού (αρχιτέκτονα, 
μουσικού και θεατρίνου) Νίκου Κορνήλιου τον βρίσκει εστια-
σμένο στο (δυσ)επικοινωνιακό βραχύ χρονικό της βιολογικής 
βάσης σχέσης δύο αγνώστων, που θα αφήσει σε αμφοτέρους 
τα σημάδια της. 

Είναι μια ευπρόσδεκτη μικρή στροφή για τον γαλλικής εμπει-
ρίας και αθόρυβο διανοούμενο, που κυοφορεί ψυχολογικά 
αλλά τίκτει επίπεδα το ταξίδι του δεσμού τους. Με αφε-
τηρία τον επιθετικό δισταγμό και σταθμούς την προσεγγι-
στική περιέργεια, το μείγμα έλξης - απώθησης, τη σφαλερή 
άρνηση, το κυτταρικά ενστικτώδες φίλιωμα. Και κοντά σ’ 
αυτά το αίτημα / ερωτηματικό του ανήκειν της μετεφηβείας, 
την ανδρική προκλιμακτήριο, το αμφίπλευρο κόστος του 
μονογονεϊσμού, την παραίτηση και τον αυτοοίκτο κατόπιν 
μιας στραβής στα χαμηλά.

Εδώ και χρόνια δάσκαλος υποκριτικής, ο Κορνήλιος έχει 
εν προκειμένω ξεγεννήσει 2 μαθητές του, που αν και έχουν 

9 MAϊου 2013

η γνωμη του mr. klein

Ελληνικό. Δράμα. Σε μια 
συνάντηση δε μπορού-
σανε να τα βρούνε, να 
πηγαίναμε κι εμείς στο 
σπιτάκι μας σώοι; 
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καθοδηγηθεί να πονέσουν τους ρόλους τους 
Μεθοδικά, επωμίζονται με μερική επιτυχία 
- για διαφορετικούς λόγους ο καθένας - το 
βάρος τους ως πόλων της αφήγησης, παρα-
μένοντας τουλάχιστον διαρκώς πόλοι έλξης 
του βλέμματος. Με προβληματική αναπνοή 
και εκφορά εξαιτίας όγκου, ο Αποστό-
λου, ένας παζολίνειος Ρον Τζέρεμι plus του 
τεθλιμμένου προλεταριάτου της υφεσικής 
πρωτεύουσας, ενσωματώνει πετυχημένα τη 
φθορά των loser εμπειριών της ηλικίας και 
συμπονιέται, αλλά το σουλούπι του «φοράει» 
την ερμηνεία του. Η μονόχορδη, καθότι μη 
εξασκημένη, εκφραστική γκάμα της (αν και 
αυτό υπηρετεί μια πτυχή της περσόνας της), 
από την άλλη, αφήνει ημιέκθετη τη Γαλογαύ-
ρου, που διαθέτει τα απαιτούμενα φυσικά και 
καλλιτεχνικά μέσα.

Το shooting format προδίδει ομοίως το αρτι-
στίκ εξαγόμενο. Σε ταιριαστό γκριζαριστό 
αποχρωματισμό, τα πλάνα βιομηχανικού, 

υπαιθρικού ή αστικού τοπίου (συχνά νεκρές 
φύσεις για έναν και, στο τέλος, για δύο) και 
δωματίου μεταφέρουν την αίσθηση της κενό-
τητας ή / και του «λουκιού» του ντουέτου 
αλλά σε HD, αφενός διασπούν την τονική 
ενότητα εναλλασσόμενα μη σημαινόντως 
με σεκάνς προσώπων, αφετέρου υπογράφο-
νται ως a poor man’s Τζεϊλάν (τα πανοραμίκ 
του άντρα στο λόφο είναι… «Μακριά» απ’ 
τον Τούρκο auteur) -, ή στην περίπτωση 
των βοκαλιστικών μαθημάτων της νεαρής, 
δύο από τα οποία ασκόπως μοντάρονται 
παράλληλα με την επαγγελματική ρουτίνα 
του πατέρα, ακόμη και τη «Δασκάλα του 
Πιάνου» του Χάνεκε, στο ντεκολοριζέ, arte 
povera αδεξιότερο.

Και πιο… φάλτσο καθώς, ως μοναδικό 
leitmotiv (πρέπει να είναι η πρώτη ταινία τού, 
και συνθέτη, Κορνήλιου άνευ δικής του παρ-
τιτούρας), η άρια «O Dolce Mia Speranza» 
από την καντάτα «Crudel Tiranno Amor» 
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του Χέντελ γίνεται το εύγλωττο, ευφυώς 
χρησιμοποιούμενο αλλά σχεδόν εκνευρι-
στικό λιμπρέτο αυτής της ωδής. Στη «σκληρή 
τύραννο αγάπη» («δεν μπορείς να πεις ‘σ’ 
αγαπώ’;», λέει στην κοπέλα ο γκόμενός της), 
που δεν έζησαν μαζί γονιός και παιδί αλλά 
η ανομολόγητα πικρή και «γλυκιά ελπίδα» 
της τους άγει και τους φέρει αμοιβαία ανα-
δρομικά. Στο φορτίο, βιωμένο ή μέλλον να 
βιωθεί, που πετάει πάνω μας ο χρόνος («Δεν 
καταλαβαίνω πώς αφήνεται κανείς έτσι», 
λέει απογοητευμένη από την εμφάνιση του 
αλλοτινού εραστή της η Σκανδιναβή μητέρα 
της ηρωίδας - η Στιλάντερ στα πιο «τηλεο-
πτικά» επεισόδια του φιλμ).

Τέλος, στον ανθρώπινο ετεροκαθορισμό ως 
συνειδητοποίηση του «ποιος είμαι, πού πάω». 
Ο άνδρας χάρη στην κοπέλα θα «ξυπνή-
σει» και θα κάνει ένα μεγάλο βήμα έξω απ’ 
το τέλμα, με την ανήλικη μικρή του ξανά 
παρούσα. Και η νεαρή θα αφήσει πιο πλήρης 
πίσω της το χτες για το χειραφετημένο αύριο. 
Αν και ο κάποτε πιο ικανός cinéaste, που τους 
έφερε στον κόσμο αλλά δεν μπόρεσε να τους 
προσφέρει το σπίτι που άξιζαν, έχει ξανά 

σύντομα τα τροφεία και την πυγμή να κηδε-
μονεύσει δεόντως τα, επόμενα πια, κινημα-
τογραφικά τέκνα του, θα είναι για όλους μας 
μια πιο όμορφη ζωή… 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Σου «μιλάει» η υπόθεση ή στηρίζεις ό,τι 
ελληνικό επί οθόνης; Δες το, θα βρεις 
σημεία επαφής - αλλά, καλώς ή κακώς, 
«Οικογενειακές Ιστορίες» του ALPHA δεν 
είναι (αν και κάπου-κάπου, τώρα που το 
σκέφτομαι…). Δεν είσαι της κατάθλας και 
της άτιμης φάρας του ψηφιακού; Άσ’ το, 
μη μπλέκεις…

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0lDYMaaLwEE
http://www.dailymotion.com/video/xub3g8_11-yyyyyyyyyyy-yy-yyy-yyyyyy-yyy-trailer-hd-yyy-yyyyy-yyyyyyyyy-2012_shortfilms#.UYukd4Ly9N9
http://www.imdb.com/title/tt2489252/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/11SynanteseisMeTonPateraMou11MeetingsWithMyFather?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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DEAD SHADOWS (2012)

Είδος 
Τρόμου

Σκηνοθεσία 
Νταβίντ Χολέβα

Καστ 
Φαμπιάν Βόλφρομ, 
Μπλαντίν Μαρμιζέρ, 
Τζον Φάλον

Διάρκεια 
75’

Διανομή  
FILMBOY PICTURES

του Άγγελου Μαύρου

Μικρός νυχτοφοβικός βλέπει τους γονείς του να αλλη-
λοσφάζονται (κυριολεκτικά) ενώ ο κομήτης του Χάλεϊ 
ξύνει τον πλανήτη μας και ο πληθυσμός «κάτι» παθαί-
νει. Έντεκα χρόνια μετά, bedroom πληροφορικάριος 
πια, βλέπει το Παρίσι να «ξεφεύγει» άγρια ενώ αστε-
ροειδής φλερτάρει πάλι με τη Γη. Σέξι γειτόνισσα τον 
καλεί σε party - «όργιο», απαίσιες φονικές μεταλλά-
ξεις… σκάνε ολούθε, ένα ντερέκι βοηθάει (για πόσο;). 
Αλλά, μήπως το έχει μέσα του να σωθεί; 

Κρίμα το παιδί: ο Γάλλος Νταβίντ Χολέβα κουβαλάει τη 
χολέρα του αθεράπευτου, μανιακού οπαδού. Του Αποκαλυ-
πτικού θρίλερ, της 80’s δράσης, της τερατικής φρίκης, του 
ιαπωνικού shokushu goukan, του μυστηρίου επιστημονικής 
φαντασίας και του νεανικού boy meets girl. Και τον τρώει, 
ενώ την «κάνει» από λίγο στο καθένα. Αυτή και μαζί η απει-
ρία του παρθένου σε mise en scene και πένα, στο ντεμπούτο 
του, εύκολο θύμα των συγγνωστών σινεφιλικών ορμών και 
της ασυγχώρητης cinéaste αδεξιότητάς του. 

Η πίεση να στοιχειοθετηθεί με οικονομικά ενσταντανέ ή 
σκετς πρώτα η ατμόσφαιρα εξελικτικής διασάλευσης στην 
πόλη του Φωτός (ραδιοφωνικά ανακοινωθέντα, ένα άρμα 
μάχης στο δρόμο, μια αίφνης λυσσάρα για πήδημα) και μετά 
η τριφασική μετάλλαξη των κατοίκων (ένας κλοσάρ σε mini 
market μπαμπαλίζει για τα κατορθώματά του στην προη-
γούμενη «εισβολή» πλάι σ’ έναν πελάτη με δυσοίωνα εξα-
πλούμενο εξάνθημα, παιδάκια βασανίζουν κατσαρίδες) είναι 
η πρώτη μαχαιριά στο storytelling, που καταλήγει (με φαλ-
τσετιασμένες, εξαιτίας lowbudgetιάς, σκηνές που θα έπρεπε 
να είναι ατραξιόν, όπως η αυτοθυσία του σπαθοφόρου ντα-
γκλαρά δασκάλου μπαλέτου) ένα κυρίως λαβκραφτικό view 
master Νέας Γενιάς, με την πλοκή να γλείφει τις πληγές της 
σε set pieces δευτερολέπτων. Η σαγήνευση ενός άμοιρου από 

9 MAϊου 2013

η γνωμη του mr. klein

Περνάει κομήτης ξυστά 
από τη Γη και τρώει 
φρίκη το Παρίσι με κάτι 
μεταλλαγμένους τύπου 
τα πλοκάμια του τρόμου. 
Έχει κάτι καλά κοψίδια, 
αλλά, ρε φιλέ, μιλάνε... 
γαλλικά! Damn!
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μια γυναίκα - αράχνη στο βουλεβάρτο. Το 
τουφέκισμα γιγαντιαίων ζωυφίων στα σκαλιά 
μιας πολυκατοικίας. You get the picture. 

Η ταιριαστά νευρώδης φατσούλα του Βόλ-
φρομ που ζαβλακώνεται όταν πρέπει να 
εκφράσει εξημμένο δέος χαίνει, επίσης, εδώ 
αλλά πιο σπαστική είναι η with a vengeance 
(not) χείρα βοηθείας του βετεράνου συνερ-
γάτη τού Τζον Κάρπεντερ και θρύλου της 
γάμ(μ)α (τα) διαλογής, πλέον, sound designer 
Άλαν Χάουαρθ, στα «γκαπ!» και «σπλατς!» 
ηχοεφέ μακελειών και κοπανήματος μουρών 
με ρόπαλο baseball. Πειστικά τα stunt και 
σεβαστό το hommage στο «Απόδραση από 
τη Νέα Υόρκη» αλλά, έλεος, ρε φίλε, δε γυρί-
ζεις παρωδία. Το πιο απογοητευτικό, όμως, 
είναι η ανικανότητα του Χολέβα να σαρκώσει 
εντός μύθου την πιο πρωτότυπη κρυπτο-ιδέα 
του εδώ: της κληρονομημένης απ’ τα απο-

κρουστικά εγκληματικά μικράτα του ήρωα, 
ανεπίγνωστης dark force που του επιτρέπει 
να επιβιώνει. Και που, πριν απ’ το ποιητικό 
φινάλε Καταστροφής (που τα ισοπεδώνει όλα 
βολικά), τον ωθεί να επιχειρήσει να διασώσει 
την πυρηνική οικογένεια (εκείνη που έχασε) 
με την κοπέλα κι ένα αγοράκι που έχει γλι-
τώσει απ’ το παραμάζωμα. Α, ναι. Νωρίτερα, 
έχει «στείλει» και ένα-δύο απ’ τα κομάντα 
που πλακώνουν α λα Ρομέρο.

D’ accords, το… πράγμα καταπίνεται ως 
τεχνικό γέννημα 3 εβδομάδων γυρισμάτων 
και 100 CG images. De plus, τα αστρικά 
ζενερίκ αρχής σκοτώνουν, οι δύο νουνούζες 
ερεθίζουν (και η μία γίνεται η The Incredible 
Melting… Woman σε μια ακούσια, ραγδαία 
ακραία απολέπιση - φόρο τιμής σε άλλο ένα 
b μνημείο), cool ο θανατηφόρος σοδομισμός 
απ’ τη φαλλόμορφη απόφυση (τα πλοκάμια 
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Γουστάρεις ακόμη και τα υποστάθμης 
ανυπόληπτα «είδους» και στηρίζεις το 
νέο… αίμα; Βουρ στον πατσά. Το βασα-
νίζεις ακόμη και σ’ αυτά; Ίσως το βρεις 
από λίγο έως πολύ σκουπίδι. Δεν είσαι της 
σιχασιάς και της τρομάρας; Όπου φύγει 
φύγει, μάγκα μου.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

των comics του Σερπιέρι «αγαπάνε»), και 
το βιντεοκλιπίστικο slow-mo εισόδου στη 
γιορτή, και η συγκοπτόμενη σκηνή night 
vision φόνου τρόικας («Ο Κυνηγός» στο 
«Cloverfield», κανείς;) καριόληδων. Αλλά το 
«Dead Shadows» είναι ένα δραματουργικό 
και αφηγηματικό παρά λίγο έκτρωμα, μια 
αυτοκτονικά παμφάγα σκιά του δυνητικού 
cine-fantastique εαυτού του. Μην πεθάνεις 
και (συ) για δαύτο…

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0lDYMaaLwEE
http://www.deadshadows.com/deadshadows.com/HOME.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-z93tqnZgu4
http://www.imdb.com/title/tt1927012/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/DEADSHADOWSMOVIE?fref=ts
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