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Πόσες φορές σκέφτηκες πως αγα-
πάς τη χώρα σου αυτές τις μέρες; 
Με σεβασμό, αρετή και τόλμη, 
γιατί είναι η δική σου πατρίδα, του 

μεσσηνιακού γαλάζιου του «Πριν τα Μεσά-
νυχτα», αλλά και του βαθιά νυχτωμένου 
κατάμαυρου... της ΕΡΤ!

Ήταν σχεδόν σοκαριστικό το timing. Την 
ώρα της μεγάλης πρεμιέρας της νέας ταινίας 
του Ρίτσαρντ Λίνκλεϊτερ που γυρίστηκε στην 
Ελλάδα, με μια εικόνα κι ένα χρώμα ολοδικό 
μας, να προβάλλει για πολλοστή φορά τα 
locations αλλά και τους υπεύθυνους ανθρώ-
πους οι οποίοι ξέρουν να δουλεύουν και να 
φέρνουν εις πέρας τα πάντα, σε κάθε τομέα 
της παραγωγής, επιδιώκοντας μια ανάπτυξη 
όχι απλά (και αφελώς) τουριστική, σε ένα 
άλλο σημείο της Αθήνας, ο σκοταδισμός, η 
μισαλλοδοξία και το πραξικοπηματικό 
έκαναν τη δική τους γιορτούλα, από τη 
Μεσογείων μέχρι τα πιο απομακρυσμένα 
μονοπάτια του απόδημου ελληνισμού. 

Η δικαιολογημένη χαρά για την υπέροχη ται-
νία του Λίνκλεϊτερ, που δεν αντιλαμβάνεται 
τη χώρα μας σα σποτάκι του ΕΟΤ, με μύθους 
και χωριάτικη σαλάτα, έκλεινε στο παγωμένο 
χαμόγελο της βαθύτερης συνειδητοποίησης 
μιας μαύρης εικόνας στην τηλεόραση ή του 
χαμένου σήματος από τις ραδιοφωνικές 
συχνότητες, επιστρέφοντας στο αμάξι ή στο 
σπίτι...

Μιλάει τρομαγμένη για κάτι σαν «επανά-
σταση» η Ζιλί Ντελπί στο έργο, αλλά ο Ίθαν 
Χοκ την καθησυχάζει. Δε γίνεται καμία επα-
νάσταση. Τίποτα δε θα γίνει. Όπως πάντα. 
Γι’ αυτό την αγαπάμε την Ελλάδα. Γιατί, 
όπως έλεγε και η Μελίνα, στο τέλος όλοι 
καταλήγουν στην ακρογιαλιά. Και πλέουν σε 
πελάγη απέραντης αμνησίας. Και στο βαθύ 
σκοτάδι της αμορφωσιάς και της εγκατάλει-
ψης του πολιτιστικού παρελθόντος. Άλλωστε, 
πέραν των καλοκαιρινών διακοπών τους, ο 
Τζέσι και η Σελίν ήρθαν για να δουν και τα 
αρχαία μας. The ruins. Διπλής ανάγνωσης.

Editorial

ει
κ

ο
ν

ο
γρ

αφ
η

σ
η

: η
λι

ασ
 κ

υρ
ια

ζη
σ

66

Hλίας Φραγκούλης

http://www.iliaskyriazis.com/
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ΠΡΙΝ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ (2013)
(BEFORE MIDNIGHT)

η γνωμη του mr. klein

Εντάξει, κόψτε το δού-
λεμα! Είναι ξανά αυτοί οι 
δύο που μιλάνε ΣΥΝΕ-
ΧΕΙΑ και περπατάνε 
και μιλάνε ΜΟΝΟ! Και 
κάποιος πούστης τους 
έφερε και στην Ελλάδα! 
Δεν ήταν κακό όνειρο, ε;

13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Ο Τζέσι και η Σελίν κάνουν διακοπές στην Ελλάδα. 
Είναι ακόμα μαζί, έχουν γίνει γονείς, πάτησαν τα 40 
και καυγαδίζουν με το παραμικρό. Μέσα σε μια συνη-
θισμένη μέρα. Που μπορεί να τους βρει χώρια... πριν 
τα μεσάνυχτα.

Είναι λίγο σκληρό να αντιλαμβάνεσαι το πέρασμα του χρό-
νου, ακόμη και στη μεγάλη οθόνη. Όπως το βλέμμα απο-
φεύγει τις προσεκτικές ματιές στις αλλαγές του προσώπου, 
τις ρυτίδες, το γκριζάρισμα στις τρίχες, καθώς ερχόμαστε 
αντιμέτωποι με το είδωλό μας στον καθρέφτη καθημερινά, 
έτσι και σε τούτη την ταινία, ένα παράξενο αίσθημα θλίψης 
σε... παίρνει από κάτω, βλέποντας δύο χαρακτήρες που γνώ-
ρισες ως teens ερωτευμένους (μα... ρομαντικά καταδικασμέ-
νους), που είχαν μια δεύτερη ευκαιρία στα thirties τους, για 
να καταλήξουν να υποδύονται το «πρότυπο» ενός ζευγαριού 
στα forties του, που έχει τεκνοποιήσει και, απλά, μεγαλώνει 
μέσα από τη γνωστή, τυπική διαδικασία της επανάληψης, στα 
πάντα, μέρα με τη μέρα. Ίσως όλα αυτά να μην ταυτίζονται με 
την ιδέα της κινηματογραφικής διασκέδασης και το άκουσμα 
και μόνο της πικρίας του ρεαλισμού να σε απωθεί, όμως, στην 
πραγματικότητα, το «Πριν τα Μεσάνυχτα» είναι μια ταινία 
που... ο οργανισμός σου ζητάει να δεις! Γιατί είναι φτιαγμένο 
με καθαρότητα και τόση ειλικρίνεια που σπάνια συναντάς στο 
σινεμά.

Είδος 
Κομεντί

Σκηνοθεσία 
Ρίτσαρντ Λίνκλεϊτερ

Καστ 
Ίθαν Χοκ, 
Ζιλί Ντελπί, 
Γουόλτερ Λάσαλι, 
Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη, 
Ξένια Καλογεροπούλου, 
Πάνος Κορώνης

Διάρκεια 
108’

Διανομή  
FEELGOOD

του Ηλία Φραγκούλη

Controversy

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

σε βάζει στο δύσκολο ρόλο του τελικού κριτή!
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Κατά κάποιον τρόπο, το τρίτο μέρος αυτής 
της σειράς ταινιών με ήρωες το ζευγάρι του 
Τζέσι και τη Σελίν διερωτάται: «Μετά την 
αγάπη, τι;». Πόσα πράγματα έχουν μείνει που 
μπορούν να μας θυμίζουν το «Πριν το Ξημέ-
ρωμα» (1995), πόσα άντεξαν από το «Πριν 
το Ηλιοβασίλεμα» (2004) μέχρι σήμερα, 
και τι κρατά, στο 2013 πλέον, ζωντανή αυτή 
τη σχέση. Πιστεύουμε στον έρωτα που έχουν 
ζήσει στη μεγάλη οθόνη αυτοί οι δύο χαρα-
κτήρες, όμως, ο ρομαντισμός ή η τρέλα της 
νιότης έχουν χαθεί και η ηλικία των 40+ θέτει 
εντελώς (;) διαφορετικά ζητήματα και δοκι-
μάζει αλλιώτικα τις αντοχές τους. Ο Τζέσι 
και η Σελίν δεν είναι πια οι κινηματογραφικοί 
ήρωες με τους οποίους ταυτιζόμαστε, ντύ-
νουν με posters τους τοίχους των δωματίων 
μας και τους ζηλεύουμε επειδή ζουν όπως 
στο σινεμά. Είναι δύο άνθρωποι της διπλα-
νής πόρτας, με άγχη, νευρώσεις, αδυναμίες, 
εγωισμό, τοποθετημένοι μάλιστα σε ελληνικό 
έδαφος! Για μερικούς, έχουν προδώσει το 
«όνειρο» της φυγής που προσφέρει το σινεμά. 
Ταυτόχρονα, όμως, μας θυμίζουν και πράγ-
ματα που τείνουμε να ξεχνάμε ή αποφεύ-

γουμε, πια, στην αληθινή ζωή. Μιλάνε. Κι 
αυτό είναι το πλέον τρομακτικό πράγμα που 
πρέπει να αποδεχθείς στο «Πριν τα Μεσάνυ-
χτα». Γιατί, ειλικρινά, στη (αν όχι με τη) ζωή 
φοβάσαι να μιλήσεις, πια.

Τα λόγια των δύο ηρώων τρέχουν με οργή, 
ενίοτε βγάζουν θυμό, βρίσκουν την ισορροπία 
στο χιούμορ και το πείραγμα, αλλά καταστα-
λάζουν στην ανάμνηση της αγάπης. Είναι 
λόγια που μπορεί να βαρεθείς σε κάποιες 
στιγμές, εξαιτίας της... λογοδιάρροιας - που 
θα χρεώσει ο κάθε θεατής στον Τζέσι και τη 
Σελίν ανάλογα με... το φύλο του. Είναι, όμως, 
γραμμένα έτσι ώστε να σε ξεσηκώνουν από 
το κάθισμά σου στις υπόλοιπες, περισσότε-
ρες στιγμές του φιλμ, το οποίο αφηγηματικά 
περιορίζεται σε τέσσερις μεγάλες σκηνές: η 
διαδρομή με το αμάξι, το φιλικό, μεσημεριανό 
τραπέζι (με την πλήρη σύνθεση του ελληνι-
κού καστ), η απογευματινή βόλτα στην ύπαι-
θρο και η... ερωτική βραδιά σε σουίτα ξενο-
δοχείου. Διαρκώς με ένα εσωτερικό σασπένς 
που σε υποψιάζει πως το τέλος της ταινίας θα 
τους βρει χωρισμένους, το «Πριν τα Μεσά-
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νυχτα» απλώνει σταδιακά τα χαρτιά του και 
ψάχνει να ρίξει το κρίμα σε έναν από τους 
δύο, παίζοντας στις γνώριμες συνθήκες του 
βίου ενός παντρεμένου ζευγαριού, που έχει 
και τον επιπλέον «φόρτο» των παιδιών. «Τα 
πολλά λόγια είναι φτώχεια», γνωρίζω. Αλλά 
μπροστά σε ένα τόσο δυνατό debate ισχυρι-
σμών για το ποιος τρώει το μεγαλύτερο ζόρι 
στη ζωή και πώς ζυγίζονται οι θυσίες ή οι υπο-
χωρήσεις αυτής της ζωής, ώστε να εξακολου-
θούν ν’ αποκαλούνται ζευγάρι δύο άνθρωποι, 
στέκεις με τ’ αυτιά τεντωμένα και το στόμα... 
ορθάνοιχτο!

Οι ερμηνείες είναι θαυμαστές, με τον Ίθαν 
Χοκ και τη Ζιλί Ντελπί να πατάνε στέρεα 
στο - λες και είναι βιωμένο - σενάριο και τους 
ακατάπαυστους διαλόγους που έγραψαν 
παρέα με τον Λίνκλεϊτερ. Το γύρισμα δεν 
προσανατολίζει τα locations στην παγίδα του 
«κουλέρ λοκάλ» και του τουριστικού στερεο-
τύπου, προβάλλει έναν τόπο ανθρώπινο, μια 
Ελλάδα που μοιάζει σα να μην κατοικείται 
από την ασχήμια του σημερινού, αλλοπρό-
σαλλου λαού της και μας τιμά με το παρα-

πάνω. Δεν είναι γι’ αυτό υποχρέωσή σου να 
δεις το «Πριν τα Μεσάνυχτα» στο σινεμά 
(και δη σε θερινό). Δεν είναι πατριωτικό το 
ζήτημα! Είναι δικό σου, βαθιά εσωτερικό το 
«χρέος», αν είχες ερωτευθεί αυτούς τους δύο 
χαρακτήρες στο παρελθόν (η ταινία μπορεί να 
ιδωθεί άνετα ακόμη κι αν δεν είσαι γνώστης 
των δύο προηγούμενων ταινιών) ή, απλά, αν 
τα μονοπάτια της ζωής σου ταιριάζουν με τους 
δήθεν πλαστούς, κινηματογραφικούς ρόλους 
του Τζέσι και της Σελίν. Μέχρι το τέλος του 
φιλμ, θα σε έχουν φέρει ακόμη πιο κοντά σε 
μια πραγματικότητα και στα συμπεράσματα 
που ίσως δώσουν νέα πνοή και στο δικό σου 
βίο, στη δική σου σχέση. Αν φτάσεις εκεί μαζί 
τους, θα στενοχωρηθείς με το fade out της 
εικόνας. Θα αισθανθείς πως ήθελες κι άλλο. 
Δε θα λυπάσαι πια για τη γερασμένη εικόνα 
τους, ούτε και για τα χρόνια που πέρασαν 
χωρίς να τους έχεις κοντά σου. Ο φόβος δε 
θα είναι αισθητός για λίγο καιρό. Ο φόβος 
της φθοράς, του θανάτου, του αναγκαστικού 
φινάλε. Θα υπάρχει αγάπη. Μέσα. Η ζωή θα 
συνεχιστεί.

Controversy
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Το τρίτο μέρος της ερωτικής τριλογίας για 
την αγάπη στο βάθος του χρόνου συμβαίνει 
στην Ελλάδα. Από την Αυστρία στα 20 τους, 
στη Γαλλία στα 30 τους και στην Ελλάδα 
στα 40 τους. Από το τρένο στο πλοίο και από 
το πλοίο στο αυτοκίνητο με δύο επιπλέον 
αποσκευές, τα δίδυμα παιδιά τους. Καθώς η 
ταινία αρχίζει, περιμένεις με έντονη επιθυμία 
να μπεις για άλλη μια φορά στην προσωπική 
ζωή όχι δύο ανθρώπων αλλά μιας σχέσης που 
ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια. 

Αυτό κάνει την προσμονή σου ακόμα πιο 
ισχυρή: λαχταράς να αποθαυμάσεις για 
ακόμα μια φορά μια στιγμή στο χρόνο της 
αγάπης τους. Στην πορεία, μία θλίψη αρχί-
ζει να σε κατακλύζει, μέχρι τη στιγμή που 
οριστικά, πλέον, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή 
η σχέση βρίσκεται στο τέλος της. Το είπε 
άλλωστε στην αρχή της ταινίας η Σελίν: «Από 
κάτι τέτοιο μικρό και ασήμαντο τελειώνουν 
οι σχέσεις». Αυτοί οι δύο έγιναν πολύ έξυπνοι 
για τους εαυτούς τους. Μιλάνε ακατάπαυστα 
χωρίς να ακούει ο ένας τον άλλο - πάντα το 
έκαναν, άλλωστε. Αυτή τη φορά, όμως, είναι 
διαφορετικό. Γιατί δε γίνεται με αγάπη.

Αγάπη είναι να μη σκέφτεσαι, όπου υπάρχει 
σκέψη δεν υπάρχει αγάπη και ο μόνος λόγος 
για να αγαπάς είναι γιατί δεν ξέρεις το λόγο. 
Η απάντηση στο ερώτημα «γιατί αγαπώ;» 
είναι πάντα «δεν ξέρω» και η κάθε προσπά-
θεια απάντησης είναι το τέλος της σχέσης. 
Είναι… μοιχεία αλλά, ως παράδειγμα, θα 
βάλουμε ανάμεσα στο ανδρόγυνο του Λίνκλε-
ϊτερ το... «Χάρολντ και Μοντ» του Χαλ Άσμπι. 
Αν ο Χάρολντ σκεφτόταν έστω για μια στιγμή 
πόσων χρόνων είναι η Μοντ ή γιατί την 
αγαπά, θα είχε φύγει τρέχοντας. Κι αν η Μοντ 
σκεφτόταν έστω για μια στιγμή πώς περνά 
τον ελεύθερο χρόνο του ο Χάρολντ ή γιατί τον 
αγαπά, θα είχε κάνει το ίδιο. 

Γιατί αγαπάς μία ταινία όπως έναν άνθρωπο; 
Επειδή τραγουδάει ένα σκοπό που κάτι σου 
«κάνει», σου αρέσει. Η Σελίν και ο Τζέσι 
μοιάζουν να έχουν χάσει το τραγούδι τους, 
το τραγούδι που είχαν βρει στη Βιέννη, στο 
θάλαμο ακρόασης ενός καταστήματος δίσκων 
όπου είχαν μπει οι δυο τους για να ακούσουν 
το «Come Here» από την Καθ Μπλουμ. Μοιά-
ζουν να έχουν χάσει το τραγούδι τους στο 
σπίτι της Σελίν στο Παρίσι, όπου του τραγού-

της Νίνας Βελιγράδη
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δησε το «Let Me Sing You a Waltz» και τον 
έκανε να χάσει το αεροπλάνο. Tο τραγούδι 
τους στην Πύλο ήρθε αργά, στους τίτλους 
τέλους, δεν τους συνάντησε ποτέ. «Τα λεφτά 
μου όλα δίνω για ένα τανγκό»; Λεφτά και 
τανγκό δεν πάνε ποτέ μαζί και καλό θα ήταν 
το θέμα να λήξει εκεί, εδώ, γιατί το επόμενο 
βήμα θα είναι να χορέψουν χωριστά το... 
«Τελευταίο Τανγκό στο Παρίσι» - ξανά εκεί, 
αλλιώς. 

Δεν πρόκειται πια για τη μοντέρνα αγάπη, 
πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο αντι-
λαμβάνεται την αγάπη ο δυτικός πολιτισμός 
των 40+, που τρώει τις ψυχές των ανθρώπων 
και αφανίζει την ευγενική τους εξέλιξη. Η 
αγάπη δεν είναι τυφλή (βλέπει πάντα πολύ 
καθαρά), η ζήλεια και ο φθόνος είναι. Και 
τυφλώνουν τη Σελίν τη στιγμή που δηλώνει 
ότι δε θέλει να υπογράψει σε θαυμάστρια το 
βιβλίο του συντρόφου της, με τη δικαιολογία 
ότι δεν μπορεί να υπογράψει ένα βιβλίο που 
έχει γράψει κάποιος άλλος. Ποιος, όμως, είναι 
ο άλλος πλέον και, αλήθεια, πώς το λες αυτό 
με μία λέξη; Αμέσως θα έρθει και η στιγμή 
που η Σελίν θα του πει ότι ερωτικά τον βρί-
σκει επαναλαμβανόμενα ίδιο και αυτός θα 

της απαντήσει αμυνόμενος υπέρ του ανδρι-
σμού του. Αλήθεια, πώς το λες όλο αυτό με 
μία λέξη;

Η αγάπη δεν είναι τυφλή (βλέπει πάντα πολύ 
καθαρά), η ζήλεια και ο φθόνος είναι. Λυπά-
σαι που μετά από 20 χρόνια αυτό το υπέροχο 
ταξίδι στην ερωτική ιστορία ενός ζευγαριού 
τελειώνει εδώ έτσι, αλλά τίποτα δεν κρατάει 
για πάντα - και γι’ αυτό ίσως θα ήταν ευγε-
νές να το εκτιμάς όσο έχεις την τύχη να το 
έχεις. Πέρασες υπέροχα μαζί τους 20 χρόνια 
με όλο αυτό το τραβολόγημα στην Ευρώπη. 
Δεν υπάρχει λόγος για μελοδραματισμούς. 
Ας πας να αγαπήσεις ξανά, κάποιους άλλους 
«ήρωες». Για να γευθείς ακόμα μια φορά τη 
μαγεία του έρωτα στο πανί, ας ζήσεις (και) 
κάτι άλλο...

Controversy

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.sonyclassics.com/beforemidnight/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yV92buyVoF4
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zKJ744n9NrU
http://www.imdb.com/title/tt2209418/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/BeforeMidnightFilm?fref=ts
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ΤΟ ΚΑΡΦΙ (2013)
(SNITCH)

Είδος 
Περιπέτεια

Σκηνοθεσία 
Ρικ Ρόμαν Γουό

Καστ 
Ντουέιν Τζόνσον, 
Μπάρι Πέπερ, 
Τζον Μπέρνθαλ, 
Σούζαν Σαράντον, 
Μάικλ Κένεθ Γουίλιαμς, 
Μελίνα Κανακαρίντις

Διάρκεια 
112’

Διανομή  
AUDIO VISUAL

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

Καθόλα νομοταγής ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εται-
ρείας μπλέκει κατ’ επιλογήν με τα κυκλώματα διακί-
νησης ναρκωτικών, στην απελπισμένη προσπάθεια 
να βγάλει από τη φυλακή το γιο του. Μία - υποψήφια 
Γερουσιαστής - Εισαγγελέας, ένας πρώην κατάδι-
κος, ένας hipster αστυνομικός και ο «The Rock» δεν 
κάνουν ανέκδοτο αλλά απόπειρα κοινωνικού σινεμά.

Η φράση που δημιουργεί αυτόματα ανησυχία κάνει την 
εμφάνισή της ακριβώς πριν από την κάρτα του τίτλου: «Η 
ταινία βασίζεται σε αληθινά γεγονότα». Ευτυχώς, το μόνο 
πραγματικό κομμάτι που αποτελεί έμπνευση για την ιστορία 
της ταινίας είναι η αμερικανική νομοθεσία, η οποία υπαγο-
ρεύει πως για να μειωθεί η ποινή ενός καταδίκου για διακί-
νηση ναρκωτικών, θα πρέπει εκείνος να υποδείξει κάποιον 
άλλον με τις ίδιες κατηγορίες.

Με αυτό το υπόβαθρο, ο Τζον Μάθιους (του Ντουέιν «The 
Rock» Τζόνσον) βλέπει το γιο του να γίνεται θύμα σκευωρίας, 
για να μειωθεί η ποινή του καλύτερού του φίλου. Όταν ο γιος 

13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Πάνε να μας κλείσουνε τα 
σπίτια; Παίζει ο The Rock 
σε δράμα τύπου «αμάρ-
τησα για το παιδί μου 
που είναι στη στενή» και 
κλαίνε οι χήρες, κλαίνε 
και οι παντρεμένες χωρίς 
«μπουκέτα» και κυνη-
γητά; 
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του, αντιμέτωπος πλέον με τουλάχιστον δέκα 
χρόνια φυλάκισης, αρνείται να καταφύγει 
στην ίδια τεχνική για τη μείωση της ποινής 
του, ο Μάθιους αναγκάζεται να πλησιάσει 
μια αδίστακτη υποψήφια για τη Γερουσία (η 
Σούζαν Σαράντον σε ένα ρόλο που ξεχνάει 
κάθε ίχνος συναισθηματισμού) και να συνά-
ψει μαζί της μια επικίνδυνη συμφωνία: ο 
ίδιος θα της παραδώσει εγκληματίες διακίνη-
σης ναρκωτικών και εκείνη θα απαλλάξει το 
γιο του από τις κατηγορίες.

Κι αν, από την παραπάνω σύνοψη, αναρω-
τιέσαι ακόμα πού είναι το κλωτσομπουνίδι 
και οι καταδιώξεις με τα αυτοκίνητα, καλά 
κάνεις. Παραδόξως, το «Καρφί» επιμένει 
πολύ περισσότερο στη νομική διάσταση της 
υπόθεσης και τις (μελοδραματικές) σχέσεις 
μεταξύ των χαρακτήρων παρά στα εντυπω-
σιακά σκηνικά καταδιώξεων ή συμπλοκών 
σώμα με σώμα. Για την ακρίβεια, η πρώτη 

πραγματική σκηνή δράσης έρχεται σχεδόν 
στο τέλος της πρώτης ώρας της ταινίας με 
τη δεύτερη να ακολουθεί περίπου μισή ώρα 
μετά. Τρίτη δεν υπάρχει (!). Παρ’ όλα αυτά, 
σε αυτές τις δύο σκηνές δράσης, η προϋπηρε-
σία του Ρικ Ρόμαν Γουό ως κασκαντέρ γίνε-
ται εμφανής, όπως και η προσπάθεια για μια 
πιο παλιομοδίτικη προσέγγιση στα δρώμενα, 
αισθητικής δεκαετίας του 1990 (οριακά και 
‘80).

Η υπόλοιπη ταινία εστιάζει κυρίως στις 
προσωπικές ζωές και τις αποφάσεις τόσο του 
Μάθιους όσο και ενός υπαλλήλου του, πρώην 
κατάδικου, που γίνεται το μέσο που τον 
συστήνει στα κατάλληλα άτομα. Σαφώς και 
η ανάπτυξη των χαρακτήρων δεν προχωρά 
σε βάθος, όμως, ο χρόνος που ο σκηνοθέτης 
αφιερώνει στις αλληλεπιδράσεις τους δημι-
ουργεί έκπληξη (με μέτρο η χρήση της λέξης) 
για τέτοιου είδους ταινία. Αυτό δημιουργεί 
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μια περίεργη ισορροπία στο φιλμ και, ενδε-
χομένως, να ξενίσει εκείνους που περίμεναν 
ένα αμιγώς περιπετειώδες σκηνικό (για εκεί-
νους, υπάρχει ακόμα το «Fast & Furious 6»).

Εκείνο, όμως, που γίνεται εμφανές στη 
διάρκεια της ταινίας, είναι ότι ο Τζόνσον 
προσπαθεί να βρει τον κατάλληλο ρόλο, που, 
ενώ δε θα πηγαίνει κόντρα στο (μυώδες) 
παρουσιαστικό του, θα τον στρέψει παράλ-
ληλα σε πιο απαιτητικές ερμηνευτικές κατευ-
θύνσεις. Πολλά πράγματα δεν καταφέρνει σε 
αυτή την περίπτωση, καθώς ο χαρακτήρας 
του παραμένει σχηματικός μέχρι το τέλος, 
όπως και η πλειοψηφία των ηρώων της ιστο-
ρίας, όμως, η προσπάθεια κερδίζει μερικούς 
πόντους έστω και μόνο για τις προθέσεις της. 
Ίσως την επόμενη φορά, όταν το σενάριο θα 
δίνει δυνατότητες για διεύρυνση του ερμη-
νευτικού εύρους.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Καταιγιστική δράση δε θα βρεις, έντονο 
δικαστικό δράμα δε θα σου προκύψει, 
κριτική επίθεση στην αμερικανική νομο-
θεσία ούτε με σφαίρες. Δείγματα όλων 
των παραπάνω θα την κάνουν την εμφά-
νισή τους, όμως, η έκτασή τους θυμίζει 
περισσότερο ένα διπλό επεισόδιο του 
«Νόμος και Τάξη» παρά καθαρή κινημα-
τογραφική εμπειρία. Επιπλέον, ο Ντουέιν 
Τζόνσον δε βγάζει την μπλούζα (γιατί 
πλέον θέλει να αποκαλείται ηθοποιός), 
αλλά καλό θα ήταν να έριχνε και καμία 
μπουνιά, για το καλό του παρελθόντος, 
έστω. Σε αυτό το «Καρφί» πηγαίνει περισ-
σότερο η μικρή οθόνη...

οfficial site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BvICsWskmrs
http://www.snitch-movie.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Lbn0wY9L2v4
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zKJ744n9NrU
http://www.imdb.com/title/tt0882977/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/SnitchMovie
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https://www.facebook.com/feelgoodentertainment.gr/app_569074366465564
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΛΙΝΚΛΕΪΤΕΡ

ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΛΙΝΚΛΕΪΤΕΡ
THE PERFECT… THREESOME

της Σοφίας Σταυριανίδου

Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό ακούγοντας το όνομα 
Ρίτσαρντ Λίνκλεϊτερ, μετά από ένα 20λεπτο μαζί του στην 63η 
Μπερλινάλε, είναι «ένας πολύ ισορροπημένος άνθρωπος». Αληθι-
νός, φιλικός, πάνω από όλα ένας κανονικός άνθρωπος που αγαπάει 
το σινεμά, έχει άποψη με διακριτικότητα, έχει τη διάθεση να σε 
ακούσει. Όλα αυτά μαζί συνθέτουν το σκηνοθέτη της περίφημης, 
πολυλατρεμένης παγκοσμίως τριλογίας «Πριν το Ξημέρωμα», «Πριν 
το Ηλιοβασίλεμα» και του πιο πρόσφατου «Πριν τα Μεσάνυχτα».
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Έχοντας συνηθίσει, μέχρι πρότινος, να βρί-
σκομαι από την άλλη πλευρά της όχθης, με 
το ρόλο του publicist, το να κάθομαι σε ένα 
τραπέζι με σκηνοθέτη ή ηθοποιό είναι μια 
διαφορετική εμπειρία. Είναι βέβαιο ότι οι 
διάφοροι διάσημοι δε θυμούνται, συνήθως, 
με ποιους μιλούν, παρότι πολλοί δημοσιογρά-
φοι τρέφουν φρούδες αυταπάτες. Αυτό που 
μπορεί να μείνει είναι πέντε διαφωτιστικές 
κουβέντες για αυτό που κάνουν, και μερικές 
φορές το να σου πουν κάποια πράγματα αλη-
θινά ενδιαφέροντα που μπορεί να σε βάλουν 
να σκεφτείς, και με τον τρόπο τους να σε 
κάνουν να αισθανθείς άνετα. Κάπως έτσι 
ήταν η ατμόσφαιρα στη συνάντηση με τον 
Λίνκλεϊτερ. Και σου αφήνει τη γεύση ενός 
ωραίου συνανθρώπου.

Πόσα θέλετε να γνωρίζει το κοινό, προ-
τού δει την ταινία στο σινεμά;

Όσο γίνεται λιγότερα. Ξέρω ότι στο περιβάλ-
λον που ζούμε είναι αδύνατον. Κι εγώ δια-
βάζω πριν δω κάτι, για να κρίνω αν θα πάω 
να το δω ή όχι. Αλλά για αυτή την ταινία, όσο 
λιγότερα ξέρεις τόσο καλύτερα, νομίζω. Μου 
αρέσει ο τρόπος με τον οποίο αποκαλύπτεται 
το φιλμ και παρουσιάζονται οι ανατροπές και 
οι αλλαγές. 

Αισθανθήκατε πίεση για αυτή την τρίτη 
ταινία, για να συνεχιστεί η εξέλιξη 
αυτού του μυθικού ζευγαριού; 

Ξέρετε, η μόνη πίεση είναι οι ίδιοι μας οι 
εαυτοί. Είχαμε την πρώτη εμπειρία στη 
Βιέννη και ήταν πολύ τρομακτικό ήδη από 
τότε το να κάνουμε και δεύτερο φιλμ. Φτιά-
ξαμε αυτούς τους δύο χαρακτήρες, τον Τζέσι 
και τη Σελίν, οι οποίοι, με έναν τρόπο, ζούσαν 
αυτή την παράλληλη ζωή με μας. Το γεγονός 
ότι κάναμε δεύτερη ταινία με αυτό το τέλος, 
δημιούργησε ερωτήματα. Τους τρεις μας, 
όπου κι αν πηγαίναμε τα τελευταία εννέα 
χρόνια, μας ρωτούσαν ως τελευταία ερώτηση 
στις συνεντεύξεις μας αν αυτοί οι δυο χαρα-
κτήρες θα ξαναβρεθούν. Είναι μια ερώτηση 
που δε μας έθεταν μετά την πρώτη ταινία. 
Κανείς δεν ήθελε δεύτερη ταινία, ούτε και 
ρωτούσε. Τώρα πια πρόκειται για ένα ερώ-
τημα που θα μας συνοδεύει για πάντα. Μας 
ρωτάνε «θα κάνετε και νέα ταινία»; Η ειλι-
κρινής μου απάντηση αυτή τη στιγμή είναι 
ότι είμαστε τουλάχιστον πέντε ή έξι χρόνια 
μακριά από το να έχουμε καν μια αξιοπρεπή 
ιδέα για ένα νέο project. Θέλει σκέψη, ιδι-
αίτερα για τον Ίθαν και την Τζούλι, γιατί 
εγώ είμαι μεγαλύτερός τους και πρέπει να 
κοιτάξω πίσω. Εκείνοι πρέπει, κατά κάποιον 
τρόπο, να ζήσουν τις εμπειρίες τους, που 
ήταν πάντα και το κίνητρο για ένα νέο επει-
σόδιο στη ζωή των ηρώων. Ποιος ξέρει; Μπο-
ρεί σε εννιά χρόνια από τώρα που θα είναι 
στα πενήντα τους. Μπορεί και όχι. Η ζωή θα 
το δείξει. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΛΙΝΚΛΕΪΤΕΡ
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Χρησιμοποιείτε αυτές τις μακριές 
σεκάνς στην αφήγησή σας. Πόσο δια-
φοροποιείται από τις άλλες ταινίες σας 
αυτός ο τρόπος; 

Για κάθε ιστορία που ξεδιπλώνεις σε φιλμ, 
υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος να 
την αφηγηθείς. Επιλέγεις τρόπους που θεω-
ρείς ότι επικοινωνούν καλύτερα με το κοινό. 
Οπτικά, ως προς τον τόνο. Ο τρόπος που 
διάλεξα να κινηματογραφήσω αυτό το φιλμ 
νομίζω ταιριάζει με την ιστορία: αυτές οι 
μακριές σεκάνς, η ιδέα πως το κοινό κάθεται 
μαζί με τους ήρωες δίχως πολλά close-ups 
εδώ κι εκεί. Απλώς άφησα την κάμερά μου 
να τους ακολουθήσει, να πάω με τη ροή της 
ιστορίας. Μου αρέσει αυτός ο τρόπος...

Πώς δουλεύετε μαζί με τον Ίθαν Χοκ 
και τη Ζιλί Ντελπί; 

Συνήθως, βρισκόμαστε σε ένα δωμάτιο, 
γράφουμε, ανταλλάσσουμε ιδέες. Έχει πολλή 
πλάκα αυτή η διαδικασία και περνάμε κατα-
πληκτικά. Στ’ αλήθεια, είναι σα να είμαστε 
τρεις παλιοί φίλοι που χαζολογούμε και λέει ο 
καθένας τα δικά του, σέξι αστεία. Ακόμη και 
αυτές τις στιγμές, όμως, είμαστε στο πλαίσιο 
πολύ σκληρής δουλειάς πολλών εβδομάδων, 
αφού προηγουμένως έχουμε ανταλλάξει διά-
φορα σενάρια και ιστορίες μεταξύ μας μέσω 
e-mail. 

Η Ελλάδα πώς σας προέκυψε ως χώρος 
γυρισμάτων; 

Θα πήγαινα σε διάφορες χώρες για να δω 
locations, γιατί ήταν μια-δυο τοποθεσίες - 
κλειδιά στο σενάριο, όπως το σπίτι του συγ-
γραφέα όπου φιλοξενούνται τα παιδιά. Την 
Ελλάδα την επισκέφτηκα, γνώριζα κάποιους 
ανθρώπους, και το πιο σημαντικό ήταν ότι 
εκεί βρήκαμε το σπίτι. Αυτό ταίριαζε από-
λυτα. Και από εκείνη τη στιγμή ο τόπος μας 
έγινε η Ελλάδα. Ήμασταν σε μια περιοχή, τη 
Μεσσήνη, που ήταν κάπως λιγότερο τουρι-
στική από όσες γνωρίζουν οι περισσότεροι 
ξένοι επισκέπτες και ήταν λίγο περισσότερο 
παρθένα.

Στα πλάνα σας υπάρχουν τα παραδοσι-
ακά ελληνικά σοκάκια, όταν τα παιδιά 
πηγαίνουν στο χωριό, αλλά το τελευ-
ταίο μέρος είναι γυρισμένο σε ένα πολύ 
μοντέρνο ξενοδοχείο. Πώς κάνατε αυτή 
την επιλογή; 

Το μοντέρνο ξενοδοχείο φαίνεται ως εξέλιξη, 
αλλά δεν είναι. Όταν περπατάς στην Ελλάδα 
έχεις αυτή την αίσθηση του παραδοσιακού, 
του παλιού. Σκέφτεσαι ότι αυτό το μέρος 
είναι ιστορίας 4.000 ετών, οι αρχιτεκτονικές 
είναι από διάφορες χρονικές περιόδους, ένα 
κάστρο μπορεί να είναι 500 ετών ή και πολύ 
παλαιότερο. Εμείς οι Αμερικάνοι κάπως έτσι 
σκεφτόμαστε. Η Ελλάδα, όμως, δεν είναι 
μόνο αυτό. Δεν ήθελα να την εικονοποιήσω 
με τον τρόπο που πολύ συχνά γίνεται ως 
κλισέ, όπως ήταν πενήντα ή εξήντα χρό-
νια πριν, αλλά να δείξω και τη σύγχρονη, 
μοντέρνα πλευρά της. Αυτό το κομμάτι της 
δεν το βλέπεις πολύ συχνά.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΛΙΝΚΛΕΪΤΕΡ
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Η ταινία τοποθετείται πάνω στην 
αλλαγή των ανθρώπων μέσα στο χρόνο. 
Πόσο αισθάνεστε ότι έχετε αλλάξει 
εσείς με το πέρασμά του; 

Αυτό είναι το αιώνιο ερώτημα. Όλοι το σκε-
φτόμαστε. Έχω αλλάξει από το παρελθόν; 
Μέσα μας όλοι έχουμε αλλάξει λίγο. Χρόνο 
με το χρόνο, μέρα με τη μέρα, οι εμπειρίες 
πολλαπλασιάζονται και η ζωή προσθέτει 
συνεχώς νέα πράγματα. Σε μια πολύ επι-
φανειακή αξιολόγηση, μπορεί να πούμε σε 
κάποιον που έχουμε να τον συναντήσουμε 
είκοσι χρόνια, «Είσαι ο ίδιος. Δεν άλλαξες 
καθόλου». Στην πραγματικότητα, μόνο ο 
πυρήνας μας δεν αλλάζει. Αυτό είναι και η 
καρδιά της ταινίας. Άλλαξαν ο Τζέσι και η 
Σελίν; Είναι ακόμη συνδεδεμένοι όπως ήταν 

σχεδόν είκοσι χρόνια πριν; Η ζωή έχει έναν 
τρόπο να σε πλουτίζει αλλά και να σε φορ-
τώνει, είτε αυτό λέγεται παιδιά είτε απλές 
καθημερινές ευθύνες. Δεν είσαι πια 23, όπου 
κατεβαίνεις από ένα τρένο απλά, έτσι, για 
να δεις κάτι καινούργιο, που δε σε περιμένει 
κανένας πίσω στο σπίτι, ούτε έχεις συγκε-
κριμένο χρονοπλάνο. Τη δεύτερη φορά που 
συναντιούνται, και οι δυο τους έχουν πολύ 
συγκεκριμένα πλάνα και πολύ λίγο χρόνο. Η 
πραγματικότητα τους έχει πλησιάσει πολύ, 
παρά το γεγονός ότι υπάρχει πάντα αυτό το 
ρομάντζο. Σε αυτή την τρίτη ταινία βλέπουμε 
πια την κοινωνικότητά τους, τη διάδρασή 
τους με άλλους ανθρώπους... Είναι πολύ 
περισσότερο προσγειωμένοι, πλέον... 
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Πάνω σε αυτό, παρακολουθώντας το 
ζευγάρι, βλέπεις ότι για να απολαμβά-
νουν το «μαζί», το χιούμορ είναι αυτό 
που φαίνεται να τους κάνει να θέλουν 
να συνεχίσουν. Πιστεύετε ότι είναι ανα-
πόφευκτο για τις σχέσεις;

Νομίζω πως είναι υγιές, αν μπορείς να περ-
νάς καλά. Είναι μια επιλογή που κάνεις μέσα 
σε μια σχέση. Αν δεν μπορεί να ευχαριστηθεί 
κάποιος στη σχέση ή να κάνει ο ένας τον 
άλλο να γελάει, δεν πρόκειται ποτέ να λει-
τουργήσει. Βλέπεις τον Τζέσι και τη Σελίν 
στα 23 τους. Κάθονται, συζητούν, υπάρχουν 
απαντήσεις στον ορίζοντα, θα ανακαλύ-
ψουν κάτι. Στα 30 τους, ο κόσμος αλλάζει, 
δουλεύουν, έχουν άλλα στο μυαλό τους, αν 
και στη βάση τους είναι οι ίδιοι άνθρωποι. 
Στα 40, πια, αναρωτιέσαι αν όσα έχεις κάνει 
μέχρι τότε είναι αυτά όλα κι όλα, αν είναι ό,τι 
καλύτερο μπόρεσες να πετύχεις. Καλό είναι 
να μπορείς να βλέπεις πλέον με χιούμορ τα 
πράγματα. 

Σκεφτήκατε για τη συγκεκριμένη ται-
νία κάποια εναλλακτική, διαφορετική 
εξέλιξη, ας πούμε άλλο τόπο, χρόνο, 
δίχως παιδιά; 

Φυσικά. Θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε 
η εξέλιξη. Όλα όσα περιγράψατε. Αυτό που 
θέλαμε οι τρεις μας, όμως, ήταν να είμαστε 
ειλικρινείς, να φτιάξουμε χαρακτήρες που 
θα ζούσαν παράλληλα με μας. Το αποτέλε-
σμα και στις τρεις ταινίες είναι η ειλικρινής 
έκφραση των αληθινών μας εμπειριών. Και 
το αποτέλεσμα αντιπροσωπεύει τις εμπειρίες 
και των τριών μας. Είναι κάτι σαν αντανά-
κλαση των ζωών μας. Το 1994, όταν γυρίσαμε 
την πρώτη ταινία, είχα μια κόρη που ήταν 
ενός έτους - τώρα είναι φοιτήτρια. Αυτή τη 
στιγμή όλοι μαζί έχουμε οκτώ παιδιά, έχουμε 
περάσει πολλά, και στην ταινία είναι εμφα-
νείς οι αναφορές μας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΙΘΑΝ ΧΟΚ - ΖΙΛΙ ΝΤΕΛΠΙ 
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Τα χολιγουντιανά φιλμ είναι κάπως 
απομακρυσμένα από τα κοινωνικά, 
σχεσεακά προβλήματα και την κρίση. 
Νιώθετε πως με την ταινία σας δημιουρ-
γείτε ελπίδα;

Ελπίδα; Το ελπίζω... Ελπίζω να δημιουρ-
γείται ελπίδα. Βέβαια, μέσα σε αυτή την 
ταινία υπάρχει η φράση «Η ελπίδα θα σε 
σκοτώσει». Την ελπίδα πρέπει να την κερ-
δίσεις. Μπορείς να πεις ότι έχω ελπίδες για 
το μέλλον, γιατί έκανα αυτά κι αυτά κι αυτά. 
Έτσι απλά, δεν μπορείς να ελπίζεις... Για την 
ελπίδα, πιο συνολικά, πρέπει να μεριμνούν 
τα κράτη, οι πολιτείες. Η ελπίδα έχει προϋ-
ποθέσεις. 
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