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Με τον Μ. Νάιτ Σιάμαλαν έχω μιλή-
σει δύο φορές στο παρελθόν. Μου 
προκαλούσε ένα κάποιο δέος το 
γεγονός ότι είναι μικρότερός μου 

σε ηλικία! Πανέξυπνος, ομιλητικότατος, τολ-
μηρός στα λόγια πολλές φορές. Και με μεγάλη 
αγάπη για το σινεμά. Τι απέγινε, άραγε;

Αυτά είναι δικά του λόγια: «Ας πιάσουμε το 
θέμα της θρησκείας. Δεν είμαι οπαδός. Νοι-
ώθω ότι ζούμε σε μια εποχή ιδιαίτερα σημα-
ντική για την ανθρωπότητα, η οποία ή θα 
τελειώσει με τον πιο φρικτό τρόπο ή θα θελή-
σει να κάνει το ξεκίνημα μιας νέας χρυσής 
περιόδου, δηλώνοντας το τέλος της θρησκευτι-
κής πίστης. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία να 
εγκαταλείψουμε τις θρησκευτικές επάρσεις, 
γιατί αυτές προκαλούν τις περισσότερες εκρή-
ξεις βίας στον πλανήτη. 

Είναι παράλογα δογματικό να πιστεύω σε κάτι 
τόσο διαφορετικό με σένα που στέκεσαι δίπλα 
μου και να μην μπορώ έστω και σταδιακά να 
αναμείξω στοιχεία της πίστης μου με τη δική 
σου... Αν δεν μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος να 

συμφωνήσουμε όλοι και να πιστέψουμε σε μια 
κοινή θρησκεία, τότε λυπάμαι αλλά δεν έχουμε 
βρει το Αληθινό. Και όσο περισσότερο ενη-
μερώνεσαι για τα πράγματα που συμβαίνουν 
γύρω σου, όσο περισσότερο μορφωμένος είσαι, 
τόσο πιο δυνατή γίνεται η φωνή που σου λέει 
«όχι αληθινό». Δεν μπορώ να καταλάβω πώς οι 
άνθρωποι έχουν κοινές ανάγκες για τα πάντα 
αλλά δεν μπορούν να τα βρουν στο ζήτημα της 
θρησκείας. Έλεος!»

Ήταν καλοκαίρι του 2004. Και δεν τον φόβι-
ζαν αυτές οι δηλώσεις. Δεν τα έλεγε για να 
σκανδαλίσει, δεν ήταν τόσο «της μοδός» η 
θρησκευτική πίστη εκείνα τα χρόνια. Αλλά 
είναι τόσο επίκαιρα τα λόγια του σήμερα. Ναι, 
τέτοιος άνθρωπος ήταν ο Σιάμαλαν. Και δημι-
ουργός. Ταλαντούχος. Ικανός. Που δεν του 
άξιζε ο σαρκασμός ούτε και η προκατάληψη 
από κριτική και κοινό. Σήμερα, στο «After 
Earth», μας λέει πως «ο φόβος δεν είναι αλη-
θινός. Είναι ένα παράγωγο των σκέψεων που 
κάνουμε. Είναι μια επιλογή». Άρα; Μεγάλωσε. 
Αυτό έγινε.

Editorial
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Hλίας Φραγκούλης

http://www.iliaskyriazis.com/
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AFTER EARTH (2013)

η γνωμη του mr. klein

Είναι ο γιος του Γουίλ 
του Σμιθ και τρέχει να 
ξεφύγει από κάτι ζώα, σ’ 
αυτόν τον κακό πλανήτη 
όπου έπεσε με το διαστη-
μόπλοιο του μπαμπά του. 
Και τρέχει. Και τρέχει. 
Και τρέχει. Και... τι εννο-
είς «στη Γη πέσανε»;

06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Πατέρας και γιος αγωνίζονται να κρατηθούν στη ζωή, 
όταν το διαστημόπλοιο στο οποίο επέβαιναν κάνει 
ανώμαλη προσγείωση στον εγκαταλειμμένο και αφι-
λόξενο για το είδος μας πλανήτη... Γη! 

Τι συνέβη στον Μ. Νάιτ Σιάμαλαν; Έκανε ολόκληρο τον 
πλανήτη να παραμιλά και να... βλέπει νεκρούς ανθρώπους 
με την «Έκτη Αίσθηση» (1999), συνέχισε με μια ακόμη καλύ-
τερη (προσωπική άποψη) ταινία που απομυθοποίησε τους 
comic book heroes και την... ανθρώπινη διάστασή τους με 
τον «Άφθαρτο» (2000) και στη συνέχεια πήρε μια ξέφρενη... 
κατρακύλα απαξίωσης και χλευασμού, με μοναδικό σκα-
μπανέβασμα το 2004, μέσω του υποτιμημένου «Σκοτεινού 
Χωριού» (από τις πιο ουσιαστικές κοινωνικοπολιτικές αλλη-
γορίες που μας έδωσε το αμερικανικό σινεμά την περασμένη 
δεκαετία). Τα τελευταία χρόνια, το όνομά του έγινε συνώνυμο 
του ταμειακού ολέθρου και της φιλμικής ασυναρτησίας. Και 
τα δύο τον περίμεναν στη γωνία πριν καν δει κανείς το «After 
Earth». Έπρεπε να το περιμένουμε. Τούτη εδώ η ταινία, όμως, 
δεν είναι και... «Το Συμβάν» (2008)!

Διαφωνώ με την επιθετική στάση της αμερικανικής κριτικής, 
όσο και με τη βεβαιότητά της, ότι το «After Earth» αποτελεί 
μια... στεγνή παραγγελιά, μια διεκπεραίωση του σκηνοθέτη 
δίχως ίχνος από τα προσφιλή του θέματα. Μα, υπάρχει η 
οικογένεια, η πατρική φιγούρα, η «ξένη» απειλή, ένα μέλλον 
δυστοπίας και ο γιος του «Ανθρώπου» παλεύει να νικήσει 
το μεγαλύτερο αντίπαλό του, τη Φύση. Πόσο πιο Σιάμαλαν, 
δηλαδή;

Το μόνο που θα αφήσω ασχολίαστο είναι οι «θεωρίες συνω-
μοσίας» που λένε πως η ταινία πραγματοποιήθηκε από πεί-
σμα του Γουίλ Σμιθ, ως ένα είδος «ερωτικής επιστολής» από 
εκείνον προς τη σαϊεντολογία. Δε θα μπορούσα να αποδείξω 

του Ηλία ΦραγκούληΕίδος 
Περιπέτεια Φαντασίας

Σκηνοθεσία 
Μ. Νάιτ Σιάμαλαν

Καστ 
Τζέιντεν Σμιθ, 
Γουίλ Σμιθ,  
Σόφι Οκονέντο,  
Ζόι Κράβιτς

Διάρκεια 
100’

Διανομή  
FEELGOOD
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κάτι τέτοιο. Η εκπομπή του κυρίου Χαρδα-
βέλλα ίσως μπορεί να καταπιαστεί καλύτερα 
με αυτό...

Το «After Earth» δεν είναι μια κακή ταινία. 
Είναι μια ταινία με προβλήματα. Που μαστίζε-
ται κυρίως από μια αντιφατική, ολοκληρω-
τικά αντιθετική σχέση όσον αφορά το δεσμό 
πατέρα - γιου Σμιθ, στην οθόνη και στην αλη-
θινή ζωή. Το φιλμ είναι ένα προφανέστατο 
όχημα - «δώρο» του Γουίλ προς τον νεαρό 
Τζέιντεν, τόσο μεγάλο και γενναιόδωρο από 
την πλευρά του, που φτάνει να χαρίσει στο 
γιο το ρόλο του πρωταγωνιστή, υποστηρίζο-
ντας όσο ποτέ άλλοτε σε κινηματογραφικό 
παράδειγμα τη βιωσιμότητα της καριέρα ενός 
τέκνου σε αυτό το επάγγελμα. 130.000.000 
δολάρια, βγαλμένα σχεδόν από την τσέπη 
του μπαμπά (παραγωγός εδώ, αλλά και το 
«golden boy» της Sony που δεν μπορεί να 
του αρνηθεί τίποτα), για έναν πρώτο ρόλο. 
Μεγάλο το βάρος πάνω στους ώμους του 
πιτσιρικά... Παραδόξως, η φιλμική σχέση 
των ίδιων προσώπων μας διδάσκει ακριβώς 
το αντίθετο πράγμα! Έχουμε ένα παιδί που 
από τη μια θέλει να ικανοποιήσει τον πατέρα 
και τα οράματα σταδιοδρομίας που τρέφει γι’ 
αυτό, όμως, κατά βάθος ο Τζέιντεν της ταινίας 
θέλει να ανδρωθεί επαναστατώντας κατά των 
εντολών του Γουίλ, θέλει να αποδείξει την 
αξία του ως ανεξάρτητη οντότητα και όχι ως 
κληρονόμος μιας παράδοσης (εκείνης του 
αξιωματικού στην ταινία). Είναι μια ενδιαφέ-
ρουσα κόντρα τοποθετήσεων χολιγουντιανής 
πραγματικότητας και σεναριακού σύμπαντος, 

που σχεδόν εκθέτει αρνητικά και τις δύο 
πλευρές και θα έκανε πολλούς ψυχαναλυτές 
να σαστίσουν!

Τηρουμένων των αναλογιών της αληθινής 
ζωής του Γουίλ Σμιθ, η ταινία μπορεί να 
ιδωθεί καλύτερα ως ένα πολύ προσωπικό... 
ψυχολογικό δράμα - αλληγορία για το super 
star - πατέρα, ο οποίος, μέσα από μια σειρά 
ενοχικών flashback του φιλμικού του ήρωα, 
αγωνιά για την ενδεχόμενη διάσπαση της 
οικογένειάς του - με δική του ευθύνη -, όντας 
απών λόγω υποχρεώσεων. Η σκηνή όπου 
υπόσχεται στη σύζυγό του να αποσυρθεί από 
το επάγγελμα όταν ο υιός ολοκληρώσει την 
εκπαίδευσή του, μοιάζει με κάλεσμα αιώνιων 
δεσμών του ζεύγους (παρά τη συνεχή χολι-
γουντιανή φήμη περί διαζυγίου και πολυετούς 
«ανοιχτού» γάμου που υφίσταται μονάχα για 
τα δύο τους παιδιά). Δεν μπορείς να αποφύ-
γεις όλες αυτές τις σκέψεις παρακολουθώ-
ντας την ταινία. Ακόμη κι αν δεν ευσταθούν, 
το μυαλό κάνει αντιπαραβολή της αληθινής 
ζωής, δηλώνοντας το πρώτο σοβαρό πρό-
βλημα του «After Earth»: το κάστινγκ! Ήταν 
σφάλμα να παίξουν μαζί πατέρας και γιος, 
και ακόμη πιο τραγικό το λάθος να επιμένει ο 
πρώτος για την καταξίωση του Τζέιντεν στο 
χώρο της showbiz. Το παιδί δεν είναι χαρι-
σματικό. Δεν κάνει γι’ αυτή τη δουλειά. Δεν 
έμοιασε στο Γουίλ. Και κάποτε πρέπει να το 
αντιμετωπίσει - αφού νοιάζεται τόσο για την 
οικογένειά του.

Φαντάζομαι, επίσης, πόσο μεγάλος πρέπει να 
ήταν ο άθλος του Σιάμαλαν, να ολοκληρώσει 
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Μια clean cut ταινία του φανταστικού, 
προορισμένη για το εφηβικό κοινό ή «για 
όλη την οικογένεια», με λίγη δράση, λίγη 
πλοκή και... αναπάντεχα ψυχαναλυτικά 
επίπεδα ανάγνωσης. Δεν είναι η χειρό-
τερη ταινία στην καριέρα του Σιάμαλαν. 
Διαθέτει καλά στοιχεία, που σε άλλα 
χέρια και με διαφορετικό καστ θα έδι-
ναν ένα πολύ διαφορετικό αποτέλεσμα. 
Αν έχεις μισήσει το σκηνοθέτη από την 
εποχή του «Οιωνού» (2002) και μετά, 
ούτε που θα μπεις στον κόπο, μην το κου-
ράζουμε...

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

ένα φιλμ το οποίο θα ευχαριστούσε τους Σμιθ. 
Η ταινία δεν καθρεφτίζει το ναρκισσισμό 
τους. Προβάλλει τη δύναμή τους, την αντοχή, 
τη σκληρότητα που πρέπει να επιδεικνύεις 
ώστε να σε κρατά στην κορυφή ως εξουσία. 
Οι διάλογοι, γεμάτοι από προφανή τσιτάτα 
σοφίας (τύπου... fortune cookie) του Σιάμα-
λαν, μαρτυρούν την παρουσία του δημιουρ-
γού και, σίγουρα, θα δελέασαν τον μπαμπά 
Σμιθ. «Ο φόβος δεν είναι αληθινός. Είναι 
ένα παράγωγο των σκέψεων που κάνουμε. Ο 
κίνδυνος μπορεί να είναι πραγματικός, αλλά 
ο φόβος είναι μια επιλογή», μας λέει ο Σιάμα-
λαν, που για να ολοκληρώσει την αποστολή 
του πρέπει να ενεργοποιήσει τη δύναμη του 
«ghosting», η οποία τον κάνει... αόρατο και, 
τελικά, ανίκητο. Αμπελοφιλοσοφίες. Πρό-
βλημα.

Αυτό που μένει είναι ένα «παραμύθι» ενηλικί-
ωσης, προορισμένο να καταναλωθεί από ολό-
κληρη την οικογένεια, μπας και περάσουν κι 
εκείνα τα έρμα τα μηνύματα ή τα προσωπικά 
άγχη του Γουίλ Σμιθ, που θέλει να αποδείξει 
σε όλους πόσο ικανός πατέρας είναι, επί και 
εκτός της οθόνης. Έτσι, η δράση είναι περιο-
ρισμένη στο ταξίδι της άνδρωσης του νεαρού 
ήρωα, που μοιάζει με ηλεκτρονικό παιχνίδι, 
στο οποίο το κάθε επόμενο level περιλαμβάνει 
και από έναν άγριο και πεινασμένο εκπρό-
σωπο του ζωικού βασιλείου, έως την τελική 
αναμέτρηση με τη θρυλική Ούρσα, το εξωγή-
ινο τέρας που έχει στιγματίσει τη χειρότερη 
στιγμή στην ιστορία της φιλμικής οικογένειας 
του Γουίλ Σμιθ. Υπάρχουν πετυχημένες σκη-

νές σασπένς, design, gadgets και το διαστη-
μόπλοιο (με αναφορές σε... τριήρη!) παρουσι-
άζουν σχεδιαστικό ενδιαφέρον (χωρίς, όμως, 
να πλησιάζουν το καλλιτεχνικό επίπεδο και 
επίτευγμα του πρόσφατου «Oblivion»), το 
επίπεδο παραγωγής είναι εγγυημένο, αλλά 
αυτή η ταινία αφήνει διαρκώς τη γεύση του 
ανολοκλήρωτου. Ή του λάθους...

http://www.afterearth.com/site/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Y49ChapveBM
http://www.imdb.com/title/tt1815862/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/AfterEarth
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Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ (2011)
(EL ESTUDIANTE)

Είδος 
Νεανικό Δράμα

Σκηνοθεσία 
Σαντιάγκο Μίτρα

Καστ 
Εστέμπαν Λαμότε, 
Ρομίνα Πάουλα, 
Ρικάρντο Φελίξ 

Διάρκεια 
110’

Διανομή  
ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ

του Άγγελου Μαύρου

Παλικάρι από επαρχία, πρωτοετής σε πρωτευουσιά-
νικη σχολή δεν πολυπάει στις παραδόσεις, πιάνει 
γκόμενα βοηθό καθηγητή η οποία αγωνίζεται για 
λαϊκή αλλαγή, μπαίνει στο συνδυασμό της, βοηθάει 
σημαντικά, φτάνει ψηλά, γίνεται εξ απορρήτων του 
προφέσορα, που πάει για αξίωμα και θα τον «παί-
ξει» άσχημα. Χρωστάει. Θα περάσει; Και, κυρίως, θα 
μάθει (αφού πάθει) το μάθημά του;

Δεκαπέντε χρόνια νωρίτερα, ο κινηματογράφος της χώρας 
των pampas είχε αναγορευθεί ό,τι σχετικά εσχάτως το weird 
Greek wave: πανεπιστημιακός σεισμογράφος της κρίσης ενός 
λαού και εξωτικός valedictorian του παγκόσμιου εμπορικού 
και φεστιβαλικού Τμήματος του Τομέα arthouse. Αναπό-
φευκτα (ετεροχρονισμένη προειδοποίηση για τα δικά μας 
σινεοργισμένα νιάτα) η πρόοδός του σε επίπεδο Phd αποδεί-
χθηκε φθίνουσα, ακόμη και στις εξαιρέσεις όπως ο λέκτορας 
Πάμπλο Τραπέρο. Ίσως καθόλου τυχαία και οπωσδήποτε 
ευπρόσδεκτα, εν προκειμένω έχουμε να κάνουμε με την 
εγκεκριμένη μετεγγραφή στην Αθήνα ενός από τους μόνι-
μους σεναριογράφους του από το Μπουένος Άιρες. 

Το λίαν καλώς για την πρώτη, επιτυχημένη του εξέταση στη 
μεγάλου μήκους, απονέμεται σε έναν ανδριάντα ηθικής και 
φρονηματικής ενηλικίωσης στις κάλπες της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης της Αργεντινής, σαν ιβηροαμερικανικό προπα-
ρασκευαστικό course του περσινού «Ο Υπουργός», που βγά-
ζει τρίπτυχο τύπου «The Paper Chase» (χωρίς την ίντριγκα 
μελέτης και τηβέννου), «ΝΟ» (χωρίς τα διαφημιστικά spots 
και το spotlight), «Να Πεθαίνεις στα 30» (χωρίς τα δακρυ-
γόνα και την ελεγεία) στο πιο… σύριζα, μια μαχητική σφυγ-
μομέτρηση με αντικείμενο των 20κάτι ή των πρυτανείων τον 
γνήσιο / συμβιβασμένο / διαψευσμένο / επίπλαστο ιδεα-
λισμό, τη φυγόκεντρη παραταξιακή στράτευση, το ψήσιμο 

06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας φοιτητής στην 
Αργεντινή και δεν ενδια-
φέρεται για διαβάσματα. 
Κι εγώ δεν έπαιρνα από 
γράμματα, αλλά σιγά που 
θα με κάνουνε ταινία...
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του επιλέξιμου ηγέτη, τις αίολες συμμαχίες 
για έναν κοινό σκοπό, τους τακτικισμούς και 
το αλισβερίσι του εγώ και του εμείς, το δια-
δρομισμό της φιλοδοξίας, τον αριβισμό ως 
φροντιστή της προδοσίας. Με επίκουρο ένα 
πανόραμα της καθεστωτικής παλιάς (προ-
σέξτε την από καθέδρας ταχύρρυθμη διάλεξη 
ενός κατοπινού backstabber συντρόφου στα 
σκοτεινά, εμφύλια ντεσού των ιθαγενών 
προγόνων - «η εξουσία διαφθείρει» αιω-
νίως, έπιασες την μπροσούρα) και νεότερης 
(απ’ την Περόν μέσω του Αλφονσίν ώς τους 
«λοχαγούς» της Πρώτης Κυρίας Κριστίνα 
Κίρσνερ) ιστορίας των gaucho, που εκθέτει 
εξίσου το μέλλον τους. 

Εάν δε φτάνουν τα κουκιά αρχικά, είναι γιατί 
το πρώτο αναγνωστήριο έχει αρκετή αρι-
στερή θεωρία και εν γένει ακολουθείται το 
συντηρητικό διδακτικό φιλμομοντέλο «προι-
κισμένος απονήρευτος μυείται στα κόλπα, 

διαπρέπει με τίμημα, γίνεται πιόνι, ξυπνάει, 
παίρνει εκδίκηση απονέμοντας (προσωπική, 
τουλάχιστον) δικαιοσύνη». Αλλά κάνουν γρή-
γορα κατάληψη εντός σου η ινστρουχτόρικη 
εργασία σε διανομή για υποτροφία, το πανό 
διαλόγων debate, το HD ψηφιακό ψηφοδέλ-
τιο κουαρτέτου οπερατέρ, το πάσο καλλι-
τεχνικής διεύθυνσης (προσέξτε το graffiti 
«Banksy Marry Me») στο arte povera campus 
ενός άστεως - αδελφού των Αθηνών και οι 
αναβαθμολογήσεις στα ni blanco ni negro, 
gris ρεζουμέ κομματόσκυλων ή μη.

Διόλου τυχαία ο ήρωάς του (τον οποίο, όπως 
και το περιβάλλον του, έχει αποστηθίσει ο 
Μίτρα - εδώ κάθεσαι στο έδρανο του βιωμα-
τικού, αν όχι του αυτοβιογραφικού) ανακαλύ-
πτει την κλίση και προ(εγ)γράφει την αγωνι-
στική καριέρα του με μία προβοκάτσια, και 
ο auteur (στη) φυλάει για το τέλος (με) μία 
ακόμα, την απόλυτη. Μία ρελάνς - ρεβάνς, 



PAGE 12 | FREE CINEMA | ISSUE#65

ένα σεμινάριο στην πραγματική δημοκρα-
τική αριστερά. Και ένα «άει γ@μήσου» στο… 
μόρφωμά της, το οποίο λίγο νωρίτερα έχει 
αφήσει κάτω απ’ τη βάση (ειπωμένο κυνικά 
από τον διδάκτορα και μέντορα της κωλο-
τούμπας) το ανέκδοτο για τον γηραιότερο 
άνθρωπο στον κόσμο: «Ένας άντρας έχει 
φτάσει 150 χρόνων. Τον ρωτάνε ποιο είναι το 
μυστικό κι αυτός απαντάει ‘Δε λογομάχησα 
ποτέ μου με κανέναν’. ‘Με κανέναν; Δεν είναι 
δυνατόν!’, του αντιγυρίζουν. Κι αυτός λέει: 
‘Έχετε δίκιο. Πώς είναι δυνατόν;’». Εκεί, «Ο 
Φοιτητής» παίρνει πτυχίο μετ’ επαίνων. Να 
είσαι στην ορκωμοσία. Ως ήδη (ή μέλλων) 
πουλημένος ή ως Αγανακτισμένος, εσύ το 
αποφασίζεις… 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

ΔΑΠ (αυτοί θα το τραβήξουν ένα ζόρι), 
KNE, ΠΑΣΚΕ και οι πλείστες όσες 
συνιστώσες συμφωνούν, επιτέλους, στο 
αποτέλεσμα: si. Ευαισθητοποιημένε της 
ντόπιας κοινωνίας της διχόνοιας και του 
ρουσφετιού, μην το κόψεις, σε αφορά. 
Εξωακαδημαϊκέ και απολιτίκ προκεχωρη-
μένης ηλικίας, no te va a gustar.

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BvICsWskmrs
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BvICsWskmrs
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zKJ744n9NrU
http://www.imdb.com/title/tt2142757/?ref_=fn_al_tt_3
https://www.facebook.com/ElEstudianteArg?fref=ts
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https://www.facebook.com/feelgoodentertainment.gr/app_569074366465564
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Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ 
ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ (2013)
(NOW YOU SEE ME)

Είδος 
Κωμωδία Δράσης 

Σκηνοθεσία 
Λουί Λετεριέ

Kαστ 
Τζέσι Άιζενμπεργκ, 
Μαρκ Ράφαλο, 
Γούντι Χάρελσον, 
Άιλα Φίσερ, 
Μελανί Λοράν, 
Ντέιβ Φράνκο, 
Μόργκαν Φρίμαν, 
Μάικλ Κέιν

Διάρκεια 
115’

Διανομή  
ODEON 

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Είναι τέσσερις περισσότερο ή λιγότερο χαρισματικοί, 
σύγχρονοι, νεοϋορκέζοι μάγοι που στρατολογούνται 
από ανώνυμο, μυστήριο τύπο - μέλος του αρχαίου τάγ-
ματος αληθινών μάγων, «Το Μάτι», για να εκτελέσουν 
τρεις απίθανες ληστείες, μοιράζοντας εκατομμύρια 
από τα λεφτά συγκεκριμένων πλουσίων στον απλό 
κοσμάκη. Τι λες, βρε παιδί μου; Πώς; Γιατί; 

Μην περιμένεις ολοκληρωμένη ή σαφή απάντηση για τα 
παραπάνω ερωτήματα, αφού αυτό το ακατάτακτο φιλμ, που 
δανείζεται κώδικες, φόρμες και ιδέες από κάθε λογής κινη-
ματογραφικό και λογοτεχνικό είδος, εξελίσσεται σαν μια 
εξωφρενικά συναρπαστική και - κυρίως - διασκεδαστική 
σπαζοκεφαλιά. Στην αρχή του τουλάχιστον και μέχρι και 
τη δεύτερη, θεαματική ληστεία που εκτελούν δημοσίως, ως 
παράσταση, οι τέσσερις, αποκαλούμενοι πλέον «Καβαλά-
ρηδες», μάγοι στη Νέα Ορλεάνη. Από εκεί και μετά οι αιφ-
νιδιαστικές, εξωπραγματικές στροφές που τολμά το σενάριό 
του αρχίζουν να συσσωρεύονται καταχρηστικά, παραμέ-
νοντας, ωστόσο, αρκούντως διασκεδαστικές και ακαταμά-
χητα θεαματικές. Μέχρι το όλο εγχείρημα να στουκάρει σε 
ένα εντελώς απρόβλεπτο, αλλά και εντελώς μη-ρεαλιστικό, 
τραβηγμένο από τα μαλλιά και ουκ ολίγον κατά λάθος αστείο 
φινάλε, που πατάει απότομα και άτσαλα φρένο στο σασπένς 
και ίσως σε θυμώσει. Πολύ. Γιατί η σπαζοκεφαλιά δεν έχει 
στ’ αλήθεια λύση. Και εσύ αισθάνεσαι βλάκας.

06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Τι έγινε, ρε μάγκες;  
Η «Συμμορία των 11» το 
έριξε στις πασιέντζες;
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Ψυχραιμία. Από τα πρώτα του λεπτά, όταν 
ο μάγος της τράπουλας Ντάνιελ Άτλας 
(Άιζενμπεργκ) καταφέρνει να σχηματίσει 
τον αριθμό του χαρτιού που διάλεξε τυχαία 
μια κοπέλα από το κοινό του στην πρόσοψη 
ενός ουρανοξύστη, ανάβοντας καταλλήλως 
κάποια φώτα στο εσωτερικό του (δωροδο-
κώντας απλά τον - προφανώς πολυμήχανο 
- επιστάτη του!), το φιλμ σε προκαλεί να 
μην το πάρεις στιγμή στα σοβαρά. Με μια 
πρωταγωνιστική ομάδα ποικιλόμορφης, 
υπέροχα ιδιόρρυθμης γοητείας, μερικά άκρως 
ενδιαφέροντα και ευφάνταστα δάνεια από 
τη slapstick (και δη ευρέως σωματική) κωμω-
δία, ένα πανταχού παρόν στους διαλόγους 
χιούμορ, που μπορεί να μη βρίσκει πάντα 
στόχο, αλλά διατηρεί συνεχώς τη διάθεση 
ανάλαφρη, και μια σειρά από πραγματικά 
εντυπωσιακές, «αεροπλανικές» σκηνές δρά-
σης, απολαμβάνεται καλύτερα ως - γεμάτη 
μυστικά και ψέματα, λουσάτη υπερβολή και 
ταχυδακτυλουργικό υπερθέαμα - παράσταση 
ενός σύγχρονου, διάσημου μάγου (Ντέιβιντ 
Κόπερφιλντ ένα πράγμα, ο οποίος παρεμπι-
πτόντως ήταν… πρώτη μούρη στην επίσημη 
πρεμιέρα του φιλμ στις ΗΠΑ). Έτσι, μπορεί 
να μην του συγχωρέσεις το ανεκδιήγητο 
φινάλε, αλλά μια χαρά θα περάσεις στα 100 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν το αντιμετωπίσεις όπως αντιμετω-
πίζεις ένα μαγικό / ταχυδακτυλουργικό 
υπερθέαμα, χωρίς ίχνος σοβαρότητας, δε 
θα περάσεις καθόλου άσχημα. Αν, όμως, 
το δεις ως αστυνομικό θρίλερ ή ιστορία 
εκδίκησης (που, παραδόξως, κάλλιστα 
θα μπορούσε επίσης να χαρακτηριστεί) 
ή θέλεις καλά και σώνει να σου δοθούν 
ξεκάθαρες, όλες οι απαντήσεις στα ερω-
τήματα που θέτει, θα τραβάς τα μαλλιά 
σου.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

λεπτά που προηγούνται αυτού, με τα μάτια 
ορθάνοιχτα και ένα επίμονο μειδίαμα στα 
χείλη.

http://www.nowyouseememovie.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mRABqfbbeuA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zKJ744n9NrU
http://www.imdb.com/title/tt1670345/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/NowYouSeeMeMovie?fref=ts
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ΓΛΥΚΑ ΜΑΣ ΛΑΘΗ (2012)
(CAMILLE REDOUBLE)

Είδος 
Δραματική Κομεντί

Σκηνοθεσία 
Νοεμί Λβόβσκι

Καστ 
Νοεμί Λβόβσκι, 
Σαμίρ Γκεσμί, 
Ζουντίτ Σεμλά, 
Ίντια Ερ, 
Ζουλιά Φορ

Διάρκεια 
115’

Διανομή  
SEVEN FILMS / ΣΠΕΝΤΖΟΣ

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

Η Καμίγ, λίγο πάνω - λίγο κάτω από τα σαράντα, με 
μία κόρη εικοσιτριών χρονών κι ένα σύζυγο, που δεν 
μπορεί άλλο να υπομείνει τη συμβίωσή τους, βρίσκε-
ται στο κατώφλι του νέου χρόνου και της προσωπικής 
κρίσης. Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την 
έλευση της Πρωτοχρονιάς, χάνει τις αισθήσεις της και 
τα πράγματα παίρνουν μια απρόσμενη τροπή. Όταν 
συνέλθει, θα είναι πλέον δεκαέξι, μαθήτρια, λίγο 
προτού γνωρίσει τον έρωτα της ζωής της και έχοντας 
πλέον τη δυνατότητα να εξετάσει όλες τις αποφάσεις 
της ζωής της από την αρχή. Δεν είναι ρομαντικό;

Μη βιαστείς να απαντήσεις, παρά το γεγονός ότι η σκηνοθέ-
τις και ηθοποιός Νοεμί Λβόβσκι ακολουθεί όλους τους κανό-
νες για να προετοιμάσει τους δακρυγόνους αδένες σου και να 
κάνει την καρδιά σου να «πεταρίσει». Τα «Γλυκά μας Λάθη» 
θα μπορούσαν, όντως, να είναι η γλυκόπικρη ταινία που 
πιστεύουν ότι είναι, γεμάτα χιούμορ αλλά και μελαγχολικές 
στιγμές (η κατάλληλη επιλογή για ένα πιο ενήλικο, γυναικείο 
κοινό, δηλαδή), όμως, το τελικό αποτέλεσμα δε φαίνεται να 
επιβεβαιώνει τις καλοπροαίρετες επιδιώξεις της δημιουργού.

Για αρχή, οι χαρακτήρες δεν ξεπερνούν στο μεγαλύτερο 
μέρος της ταινίας το επίπεδο του «σχηματικού». Χρησιμοποι-
ώντας το τέχνασμα της επιστροφής στο παρελθόν, θεωρητικά 
ως θεατές έχουμε την ευκαιρία να τους γνωρίσουμε κατά τη 
διάρκεια των στιγμών που σχημάτισαν τους μελλοντικούς 
εαυτούς τους και να προετοιμαστούμε για την αναπόφευκτη 
(;) κατάληξή τους. Παρά τη χρονική διαδρομή, όμως, η Λβό-
σβκι δε μας συστήνει ουσιαστικά αυτούς τους χαρακτήρες. 
Εκείνη που ήταν προβληματική παραμένει προβληματική, η 
καλοπροαίρετη αποδεικνύεται πως ήταν ανέκαθεν έτσι, ενώ 
η τυφλή φίλη της παρέας απλά παλαιότερα φορούσε μεγάλα 
μυωπικά γυαλιά. Παρά το χρονικό εύρος, η ουσιαστική εξέ-
λιξη είναι μηδαμινή.

06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Είναι μια σαραντάρα και 
χτυπάει ντουβρουτζά 
και συνέρχεται και είναι 
δεκάξι. Αλλά με το ίδιο 
σώμα. Γαλλικό. Ταινία 
τρόμου, καταλαβαίνεις...
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Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία των εξελίξεων 
δεν πιάνουν σχεδόν κανέναν προ εκπλήξεως. 
Αντιθέτως, το φιλμ φαίνεται να τσεκάρει 
κλισέ σε μια ανεπίσημη λίστα, στην αγωνι-
ώδη προσπάθεια να εξυμνήσει τη φύση της 
πρωταγωνίστριάς του. Το γεγονός ότι η ίδια 
ηθοποιός παίζει τόσο τον σαραντάχρονο όσο 
και τον δεκαεξάχρονο (αφτιασίδωτο) εαυτό 
της προσδίδει μια χαριτωμένη νότα στα δρώ-
μενα, όμως, όλο το υπόλοιπο σύνολο παρα-
μένει κενό και η αλληλουχία των γεγονότων 
κατά κύριο λόγο διαδικαστική. Ειδικότερα, 
υποπλοκές εισάγονται αστραπιαία χωρίς 
ουσιαστικό υπόβαθρο (όπως το αλλοπρό-
σαλλο φλερτ με έναν μεσήλικα καθηγητή) 
απλά και μόνο ροκανίζοντας το χρόνο μέχρι 
να καταλήξει η ιστορία εκεί που ξέρουμε ότι 
θα καταλήξει. Spoiler, θα πεις; Δεν είναι και 
το ξέρεις.

Ταυτόχρονα, δε βοηθάει ούτε το γεγονός 
ότι όλη η ταινία είναι βασισμένη πάνω στην 
ίδια τη Λβόβσκι. Σαφώς και πρόκειται για 
ένα προσωπικό φιλμ, όμως, η προσέγγιση 
της δημιουργού το κάνει να φαίνεται περισ-
σότερο ατομοκεντρικό παρά κοινωνικό. Οι 
προβληματισμοί της Καμίγ αγγίζουν τα όρια 
της υστερίας και οι παιδιάστικες αντιδράσεις 
της προκαλούν τον εκνευρισμό ακόμα και 
στους πιο υπομονετικούς θεατές. Στο τρίτο 
μέρος της ταινίας, τα κομμάτια μπαίνουν σε 
μια τάξη και ορισμένες διασκεδαστικές στιγ-
μές βοηθούν στην… απάλυνση του πόνου, 
όμως, είναι πλέον αργά για να αντιστραφούν 
οι εντυπώσεις.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν δεν είσαι γυναίκα, μην το διανοηθείς 
καν. Αν πάλι ανήκεις στο έμφυλο target 
group της ταινίας, λυπήσου την αξιο-
πρέπειά σου και απόφυγε την ηλικιακή 
υστερία μιας δημιουργού που θέλει να σε 
πείσει ότι σκέφτεσαι όπως εκείνη. Μιλάει 
πολύ αλλά λέει λίγα τούτο το φιλμ, που 
ούτε πλησιάζει τα επίπεδα ψυχαγωγίας 
της «Επιστροφής στο Μέλλον» ούτε τις 
ενδοσκοπικές διαθέσεις του «Η Πέγκι Σου 
Παντρεύτηκε».

Τα «Γλυκά μας Λάθη» θα μπορούσαν να 
αναφέρονται στην ίδια την ποιότητα της 
ταινίας που περισσότερο προβάλλει τα άγχη 
της παρά την ελπίδα της. Αν και το κυριότερο 
ελάττωμά της είναι το γεγονός ότι δεν αντι-
λαμβάνεται τη δύναμη της σιωπής και των 
παύσεων παρά αναλώνεται σε συνεχόμενες 
κουβέντες, φλύαρες και δίχως ουσιαστικό 
περιεχόμενο εσωτερικής αναζήτησης. Μάλ-
λον, η Καμίγ έχει αρκετά ακόμη να μάθει.

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QSRpS8ifsfw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zKJ744n9NrU
http://www.imdb.com/title/tt2253939/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/camilleredouble?fref=ts
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ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ (2013)
(EPIC)

Είδος 
Animation

Σκηνοθεσία 
Κρις Γουέτζ

Διάρκεια 
102’

Διανομή  
ODEON

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Ανήσυχη, ευσυνείδητη έφηβη επισκέπτεται τον αλα-
φροΐσκιωτο μπαμπά της στην εξοχή, όπου έχει μετα-
τρέψει το σπίτι του σε αυτοσχέδιο… low-tech παρα-
τηρητήριο των λιλιπούτειων ανθρώπων που πιστεύει 
πως κατοικούν στο γύρω δάσος. Η πιτσιρίκα, Εμ Κέι, 
δεν πείθεται, μέχρι που... συρρικνώνεται και χρίζεται 
προστάτης του μυστικού βασιλείου του δάσους. Άκου 
πράγματα!;

Η κατάσταση έχει προ πολλού αντιστραφεί. Τα ψηφιακά 
κινούμενα σχέδια έχουν πάψει εδώ και καιρό να αποτελούν 
την εξαίρεση (χαρακτηρισμός που ανήκει πλέον στο παρα-
δοσιακό, χειροποίητο animation) και είναι πια ο κανόνας, 
σε μια κινηματογραφική πραγματικότητα που επιπλέον δεν 
αποτελεί, πια, μονοπώλιο της Pixar. Όταν, όμως, κάτι γίνεται 
κανόνας, συνήθεια, νόρμα (όπως θες πες το), μοιραία χάνει 
όλο και περισσότερο την πρωτοτυπία, την έμπνευση και τη 
φρεσκάδα του, υποκύπτοντας όλο και πιο συχνά σε κλισέ και 
ευκολίες. Καθόλου τυχαίο δεν είναι ότι η Pixar πέρα από τα 
δύο sequel του «Toy Story» έχει βάλει μπρος συνέχειες και σε 
άλλα, κλασικά, πρωτόπλαστα καμάρια της, όπως τα «Ψάχνο-
ντας τον Νέμο» και «Μπαμπούλας Α.Ε.», έχοντας μόλις 
υποπέσει στην πρώτη της, πραγματικά μέτρια - και αδίκως 
οσκαρούχο - δουλειά της, «Brave». Ούτε σύμπτωση αποτελεί 
το γεγονός πως τα Blue Sky Studios που υπογράφουν αυτό 
το «Μυστικό Βασίλειο» έχουν ήδη σκαρφιστεί τρία sequel 
και αμέτρητα μικρού μήκους spin-off (με πρωταγωνιστή τον 
Σκρατ) για την πρωτότυπη και μοναδική ολκής επιτυχία τους, 
«Η Εποχή των Παγετώνων».  

Με αυτά και με αυτά καταλαβαίνεις, πως ούτε αυτή τη φορά 
θα δεις την έκπληξη - φως στο τούνελ της μετριοπάθειας που 
πλήττει τελευταία τις περισσότερες, αν όχι όλες τις περιπέ-
τειες των high-tech ζωγραφιστών παιδιών του Χόλιγουντ. 
Όχι πως είναι εντελώς του πεταματού. Το σχέδιό του είναι 
εξαιρετικά προσεγμένο και το ιδιαίτερα λειτουργικό 3D του 

06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι μινιατούρες 
ανθρώπων και καβαλάνε 
κάτι πουλιά στο δάσος 
και τσακώνονται συνέ-
χεια, ψοφάει η Βασίλισσα 
των καλών και το φως 
του φεγγαριού πρέπει να 
πέσει σε... zzzzzzzzzzzz...
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θα σε παρασύρει στο πρώτο μισό του. Εκεί, 
όπου το θέαμα θυμίζει έντονα «Avatar», αλλά 
και «Star Wars» (ιδιαίτερα στις κούρσες με 
τα πουλιά) και η μητέρα Φύση υπακούει στις 
εντολές μιας ακούραστα γελαστής και πράας, 
μαύρης Βασίλισσας (με τη φωνή της Μπι-
γιονσέ στην πρωτότυπη, αγγλική version), 
για να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι 
νέοι πως η ανθρωπότητα γεννήθηκε στην 
Αφρική, με σκούρο δέρμα. Καθώς όμως το 
φιλμ φτάνει στα μισά του γίνεται όλο και 
πιο φλύαρο και κουραστικό. Οι λιγότερο ή 
περισσότερο προφανείς αναφορές του σε 
άλλα ενήλικα και μη φιλμ (από το «Αγάπη 
μου, Συρρίκνωσα τα Παιδιά» μέχρι την 
«Απόδραση από τη Χαμένη Πόλη» και, ναι, 
το «Thor», αφού οι εκεί παγωμένοι γίγαντες 
και το βασίλειό τους, Γιότενχαϊμ, είναι φτυ-
στά με τους εδώ κακούς Μπόγκαν και τον 
άγονο τόπο τους) δεν είναι πλέον ευφάντα-
στες ή γόνιμες, η προστάτις του Βασιλείου 
του Δάσους και η νέα Βασίλισσά του είναι 
(ολό)λευκες, οι σεναριακές ανατροπές προ-
κύπτουν προβλέψιμες και καταχρηστικές, 
ενώ οι εναέριες και επίγειες μάχες δε λένε 
να τελειώσουν με τίποτα. Μόνο οι κωμικές 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Όχι αυστηρά, αλλά σαφώς ακατάλληλο 
για ενηλίκους κινούμενο σχέδιο, που 
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη 
διαρκώς αυξανόμενη έλλειψη φαντασίας 
που μαστίζει το πάλαι ποτέ (;) συστη-
ματικά αριστουργηματικό ψηφιακό 
animation - όαση για κάθε κινηματογρα-
φόφιλο.

εξάρσεις παραμένουν αποτελεσματικές και 
ίσως καταφέρουν να σε κρατήσουν ξύπνιο 
στο πλευρό τού - όσο πιο μικρού, τόσο πιο 
ενθουσιασμένου - βλασταριού σου.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.epicthemovie.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9R6oCRkY6V8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zKJ744n9NrU
http://www.imdb.com/title/tt0848537/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/EpicTheMovie?fref=ts
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΙΘΑΝ ΧΟΚ - ΖΙΛΙ ΝΤΕΛΠΙ 

ΙΘΑΝ ΧΟΚ - ΖΙΛΙ ΝΤΕΛΠΙ 
«ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ  
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΕΞ,  
ΑΛΛΑ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ!»
της Σοφίας Σταυριανίδου

Δε θα τη χαρακτήριζα ακριβώς συνέντευξη. Η συνάντηση με τον 
Ίθαν Χοκ και τη Ζιλί Ντελπί, με αφορμή την προβολή της ταινίας 
τους «Πριν τα Μεσάνυχτα» στην 63η Μπερλινάλε, ήταν μια ευχά-
ριστη κουβέντα. Μας μίλησαν για την ταινία, βέβαια, αλλά και για 
το χρόνο, το τότε και το τώρα, τις σχέσεις, τις εμπειρίες τους, το… 
φεμινισμό. Με χιούμορ και γέλια αλλά και με σοβαρότητα. 
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Είχα την αίσθηση ότι συνάντησα τον Τζέσι 
και τη Σελίν και καθίσαμε σε ένα τραπέζι 
να πιούμε ένα καφεδάκι και να πιάσουμε το 
κουβεντολόι με αφορμή την ταινία. Ο Ίθαν 
Χοκ είναι φιλικός, κάνει πλάκα, είναι άνετος, 
πολύ πολύ εξοικειωμένος με τη δημοσιότητα, 
όπως άλλωστε οι περισσότεροι Αμερικανοί 
ηθοποιοί. Είναι ελαφρύς. Χωρίς να είναι ανό-
ητος. Κάθε άλλο. Η Ζιλί Ντελπί είναι άλλο 
καπέλο. Εκστομίζει η ίδια για την πάρτη 
της ότι είναι... αρνητική! Και δείχνει πιο 
reserved, αλλά έχει αυτοσαρκασμό, άρα είναι 
ξύπνιο κορίτσι. Πολύ. Περάσαμε ωραία μαζί. 
Απολαύστε τους.

Πόσο διαφορετική είναι η σημερινή 
εμπειρία σας σε κινηματογραφικά 
φεστιβάλ από το παρελθόν;

Ι.Χ.: Κάπου το 1989 ήταν η πρώτη μου 
εμπειρία σε ένα μεγάλο κινηματογραφικό 
φεστιβάλ. Πήγα στη Βενετία για το «Ο 
Κύκλος των Χαμένων Ποιητών» και ήμουν 
ένας από το μεγάλο group ανθρώπων που 
παρουσίασαν την ταινία. Είναι πολύ διαφο-
ρετικό και το σήμερα και το ότι είμαι δω με 
το Ρικ και την Τζούλιετ. Και οι δυο τους είναι 
πολύ έμπειροι γύρω από τη σημερινή κινη-
ματογραφική πραγματικότητα. Το τότε ήταν 
συναρπαστικό. Όλα ήταν άγνωστα. Τότε ο 
κόσμος μού φαινόταν πολύ μεγάλος...

Ξαναείδατε τις προηγούμενες δύο ται-
νίες προτού αρχίσετε να δουλεύετε 
πάνω στην τρίτη; 

Ι.Χ.: Όταν ήμασταν σχεδόν στα μέσα του 
γραψίματος για αυτήν και στείλαμε τις ιδέες 
μας στο Ρικ, εκείνος μας πήρε τηλέφωνο και 
μας ρώτησε: «Παιδιά, πόσον καιρό έχετε να 
δείτε το ‘Before Sunrise’ και το ‘Before 
Sunset’;». Δουλεύαμε σε πράγματα τα οποία 
είχαν ήδη ειπωθεί από τις ταινίες! Έτσι καθί-
σαμε μαζί και ξαναείδαμε και τις δυο. Ποια 
ήταν η αληθινή μου εντύπωση; Η ειλικρινής 
μου εντύπωση ήταν ότι είναι πολύ καλύτε-
ρες ταινίες από όσο θυμόμουν μέχρις εκείνη 
τη στιγμή. Και ότι ήμουν τρομοκρατημένος 
πλέον στο να κάνουμε μια τρίτη. Σκέφτηκα: 
«Γαμώτο! Δεν είναι περίεργο που ο κόσμος 
τις αγαπάει τόσο πολύ. Να γιατί. Είναι πραγ-
ματικά καλές ταινίες». Και αυτό που περισ-
σότερο με φόβιζε ήταν ότι το να μην κάνουμε 
μια καλή τρίτη ταινία, μπορεί να μείωνε την 
αξία των προηγούμενων.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΙΘΑΝ ΧΟΚ - ΖΙΛΙ ΝΤΕΛΠΙ 
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Υπάρχει χώρος για αυτοσχεδιασμό κατά 
τα γυρίσματα; 

Ζ.Ν.: Καθόλου. Κα-θό-λου! 

Ι.Χ.: Ο Ρικ μισεί τον αυτοσχεδιασμό! 

Ζ.Ν.: Μιλάμε ότι τον μισεί! Γιατί πρόσθεσες 
αυτή τη λέξη; Γιατί είπες αυτό και όχι αυτό 
που γράψαμε; Γιατί... εεε... (γέλια)

Ι.Χ.: Το θέμα είναι ότι δεν του αρέσει να 
αλλάζει καθόλου τα πλάνα. Θέλει να γίνονται 
με τον συγκεκριμένο τρόπο που έχει επιλέξει.

Ζ.Ν.: Ήμασταν στην Ελλάδα και γυρολο-
γούσαμε με το αυτοκίνητο στα locations και 
παράλληλα κάναμε πρόβες και επενέβαινε 
λέγοντάς μας: «Γιατί το έκανες αυτό, γιατί το 
είπες αυτό; Δεν είναι αστείο. Μην το κάνεις 
αυτό. Δεν είναι αστείο». Αυτό γινόταν ώρες 
επί ωρών... 

Ι.Χ.: Αυτός είναι και ο λόγος που η διαδι-
κασία είναι τόοοοσο αργή. Γιατί μειώνουμε 
τις πιθανότητες αυτοσχεδιασμού. Και εξετά-
ζουμε όλες μας τις ιδέες και όλες τις πιθανό-
τητες και δυνατότητες και καταλήγουμε στις 
καλύτερες.

Το φιλμ μοιάζει με μια συνεχής διαφω-
νία μεταξύ των ηρώων...

Ζ.Ν.: Δεν είναι διαφωνία... Δεν το βλέπω ως 
διαφωνία.

Ι.Χ.: Εξαρτάται από την έννοια που δίνει 
κανείς στον όρο «διαφωνία»... Μπορείς να 
πεις ότι και η ζωή μας είναι ένας συνεχής 
αγώνας εναντίον του θανάτου, μια διαφωνία 
κατά κάποιο τρόπο με τον ίδιο το θάνατο, 
στην οποία, φυσικά, πάντοτε είμαστε χαμέ-
νοι.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΙΘΑΝ ΧΟΚ - ΖΙΛΙ ΝΤΕΛΠΙ 

Και εκείνος ο φοβερός καβγάς στο 
ξενοδοχείο; Πώς τον γράψατε; 

Ι.Χ.: Τίποτα. Καθόμαστε σε ένα δωμάτιο 
και σκεφτόμαστε πιθανές ερωτήσεις, απα-
ντήσεις. Μάλιστα, τα επιχειρήματα μερικές 
φορές διαμορφώνονται και από πράγματα 
που μας λένε άλλοι, όπως σε κάποια στιγμή, 
η Τζούλι μας λέει «ρε παιδιά, κάποτε μου είπε 
αυτό το πολύ προσβλητικό ένας τύπος»…

Ζ.Ν.: Ναι, όλοι έχουμε γίνει στη ζωή μας 
μάρτυρες και έχουμε συμμετάσχει σε πολ-
λούς καβγάδες. Και άσχημους καβγάδες. Εγώ 
έχω ακούσει προσβολές... ουουου... Οπότε 
τις μαζεύω. Είναι καλό υλικό για τα σενάριά 
μας... (γέλια)

Πόσο περιθώριο υπάρχει για ρομαντι-
σμό όταν είσαι πια στα 40 σου; 

Ζ.Ν.: Δεν είναι η ηλικία, το γεγονός ότι 
είσαι πια 40 το πρόβλημα… Το ότι είσαι και 
μένεις μέσα σε μια σχέση είναι που κάνει 
δύσκολο το ρομαντισμό. Μπορεί να είσαι 40 
και να συναντήσεις κάποιον νέο άνθρωπο 
και να ερωτευτείς και ζεις το ρομαντισμό. 
Το πρόβλημα είναι όταν είσαι χρόνια μέσα 
σε μια σχέση. Εκεί είναι πολύ δυσκολότερο 
να κρατήσεις το ρομαντικό στοιχείο, γιατί 
έχεις να κάνεις με την καθημερινότητα... Το 
τελευταίο μήνυμα, ας πούμε, που έλαβα από 
το σύντροφό μου πριν από λίγες ώρες έχει να 
κάνει με τον κάδο απορριμμάτων της γειτο-
νιάς μας... (γέλια) Να ένα παράδειγμα! Αυτό 
ήταν το ρομαντικό μήνυμα της ημέρας!
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Πόσο έχετε αλλάξει από τα 23 σας; 

Ι.Χ.: (Σιωπή) Δεν ξέρω… (Σκέφτεται) Ο 
κόσμος δε φαίνεται πια τόσο μεγάλος... Έχω 
ταξιδέψει πολύ, αλλά… Δεν ξέρω… Νομίζω 
τότε σκεφτόμουν ότι θα άλλαζα πολύ περισ-
σότερα πράγματα από όσα άλλαξα στ’ αλή-
θεια. Ξέρετε, όταν ήμουν 23 χρονών ακόμη, 
η σκέψη ότι θα γινόμουν 42 βρισκόταν ένα 
γαλαξία μακριά. Στην πραγματικότητα, και 
όλως περιέργως, τώρα νιώθω ακριβώς όπως 
ένιωθα στα 23 μου…

Στην ταινία τη στιγμή που το ζευγάρι 
είναι έτοιμο για σέξ, εμφανίζονται και 
τα προβλήματα. Το σεξ είναι το πρό-
βλημα στις μακροχρόνιες σχέσεις; 

Ζ.Ν.: Όχι, είναι εντάξει στο σεξ. Το σεξ 
δεν είναι το πρόβλημα συνήθως, αλλά όλα 
τα πράγματα που το περιβάλλουν. Η ται-
νία αρχίζει με κείνη τη μακριά σεκάνς στην 
οποία αυτός θέλει να αλλάξει κάτι που θα 
επηρεάσει και τη ζωή εκείνης. Και αυτό το 
πράγμα πυροδοτεί όλη την ταινία. Ακόμη και 
όταν φτάνουν στο κρεβάτι. 

Ι.Χ.: Ναι, σίγουρα το σεξ δεν είναι το πρό-
βλημα αλλά η διαπραγμάτευση όλων των 
υπολοίπων.

Η σεξουαλική πίστη είναι πιο σημα-
ντική για τη γυναίκα από ότι για τον 
άνδρα;

Ζ.Ν.: Πφφφφ ! Όχι. Όχι...

Ι.Χ.: Άνδρας ή γυναίκα, σε κανένα δεν 
αρέσει να τον απατούν. Η ιδέα μιας ανοιχτής 
σχέσης λειτουργεί πάντα καλύτερα σε θεω-
ρητικό παρά σε πρακτικό επίπεδο.
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Ας μην το θέσουμε φεμινιστικά, πάνω 
στο θέμα του φύλου. Στο τέλος, πάντως, 
η γυναίκα είναι μισόγυμνη και ο άντρας 
είναι με τα παντελόνια του στη θέση 
τους...

Ζ.Ν.: Το να είσαι μισόγυμνη ή γυμνή δεν 
είναι αντιφεμινιστικό. Αντιθέτως, οι φεμινί-
στριες είναι υπέρ του γυμνισμού. Θυμάμαι 
η μάνα μου γυρνούσε topless συνέχεια όταν 
ήμουν μικρή. Ακόμη και πάνω στη σκηνή το 
έκανε αυτό. 

Ι.Χ.: Η εικόνα μιας γυναίκας που έχει μια 
σεξουαλική σχέση και παράλληλα φροντίζει 
τον θετό της γιο και παράλληλα προσπαθεί 
να συντηρήσει την καριέρα της είναι η πλή-
ρης εικόνα μιας ώριμης γυναίκας που δεν 
είναι όλη την ώρα με μπικίνι και super σώμα! 
Αυτή είναι η πιο φεμινιστική εικόνα που θα 
μπορούσες να φτιάξεις ποτέ για μια γυναίκα. 

Ζ.Ν.: Φεμινισμός δε σημαίνει το να μη σ’ 
αρέσουν οι άνδρες. Δε σημαίνει το να μη 
δείχνεις το στήθος σου. Δε σημαίνει το να μη 
θέλεις το σεξ.... 

Ι.Χ.: Να σου πω, για μένα ο φεμινισμός έχει 
να κάνει με τα τσιμπούκια... (δυνατά γέλια)

Ζ.Ν.: Ναι... «Μωρό μου, αν θέλεις να μείνεις 
στο δωμάτιο, έλα να μου τον γλύψεις!»... 
Κάπως έτσι; (δυνατά γέλια) Σοβαρά τώρα, η 
Σελίν δεν είναι και το ιδεώδες μοντέλο γυναί-
κας. Εγώ δεν είμαι και η απόλυτη αντρική 
φαντασίωση. Είμαι 43 χρονών, δεν είμαι 
καν «μωρό» ούτε και η φοβερή 43χρονη που 
κάνει γυμναστική 15 ώρες την ημέρα, που 
κάνει συνέχεια δίαιτα... Πόσο φεμινιστικό 
είναι αυτό; Ή δεν είναι; 

Στην πρώτη ταινία γίνατε και οι δυο 
είδωλα μιας ολόκληρης γενιάς. Αισθαν-
θήκατε πίεση να γίνει το ίδιο και τώρα; 

Ζ.Ν.: Γενικά, αυτό μπορείς να το πετύχεις 
μόνο αν είσαι αληθινός. Η πρώτη ταινία ήταν 
αληθινή, σχετικά με το ποιοι ήμασταν στα 22 
και 23 μας. Εγώ ήμουν αυτή που ανησυχούσα 
πιο πολύ τότε, γιατί ήμουν αρνητική. Γενικά 
είμαι αρνητικός άνθρωπος. Συνέχεια… 
(γέλια) Ήμουν σίγουρη ότι θα τα κάναμε 
μούσκεμα! 

Ι.Χ.: Θυμάμαι σε μια σκηνή, σε αυτή την 
τρίτη ταινία, ο Τζέσι ρίχνει κάτι ματιές σε 
νεαρά κορίτσια και ο cameraman μας, απο-
γοητευμένος και σχεδόν θυμωμένος, γυρνάει 
και μας λέει: «Ο Τζέσι δε θα το έκανε ποτέ 
αυτό!» (γέλια) Αγαπάει τόσο τον Τζέσι και τη 
Σελίν και τη σχέση τους που τούτη η ματιά 
ήταν κάτι σαν προδοσία. Οπότε, αληθινά 
δεν ξέρω για τώρα. Τότε, μπορεί να ήμασταν 
είδωλα...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΙΘΑΝ ΧΟΚ - ΖΙΛΙ ΝΤΕΛΠΙ 
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Η προσωπική σας σχέση έχει αλλάξει 
μέσα στο χρόνο; 

Ι.Χ.: Φυσικά, κάνουμε πολύ περισσότερο σεξ 
τώρα από τότε… (γέλια) Στην πρώτη ταινία 
ήμουν πολύ ντροπαλός...

Ζ.Ν.: Τότε, νομίζω ότι συμπαθούσαμε ο ένας 
τον άλλο... 

Ι.Χ.: Έλα τώρα, πες την αλήθεια. Δε με 
συμπαθούσες καθόλου.

Ζ.Ν.: Εντάξει, δεν τον συμπαθούσα. Εκεί-
νος ήταν πιο πολύ fun. Εγώ ήμουν σκέτος 
μπελάς. Αυτό σήμερα έχει αλλάξει, νομίζω... 
(γέλια)

Ι.Χ.: Αλλά πρέπει να το πούμε αυτό. Ήσουν 
πολύ ωριμότερη στα 23 σου από ότι ήμουν 
εγώ τότε. Και είχες πολύ περισσότερες εμπει-
ρίες. Εσύ ήσουν γυναίκα και εγώ ήμουν ένα 
παιδί. Ας το θέσουμε έτσι. Και κάπως έτσι 
συμβαίνει με τους άντρες και τις γυναίκες. 

Το «Πριν τα Μεσάνυχτα» ξεκινά την 
καριέρα του στους ελληνικούς κινηματογρά-
φους από τις 13 Ιουνίου, σε διανομή της 
εταιρείας Feelgood. 
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