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Θ
α θέλαμε πολύ να δούμε τον Κλαρκ 
Κεντ να πετάει και πάλι. Κι ας του 
φορτώνανε και όλα αυτά τα δήθεν 
κακά, ψυχαναλυτικά «κόμπλεξ» θεϊ-

κής ανωτερότητας, που μίσησαν οι geeks με τη 
version του Μπράιαν Σίνγκερ. Αλλά «Superman» 
είπαμε, ρε παιδιά, όχι... «Demolition Man»!

Μου άρεσε το «Superman: Η Επιστροφή» 
(2006) του Σίνγκερ. Είχε τα κότσια να πάει το 
είδος της φανταστικής, κομιξάδικης περιπέτειας 
μερικά... έτη φωτός μπροστά, προσθέτοντας 
σοβαρό υπόβαθρο και αρκετό μεδούλι κάτω 
από την κάπα του κλασικού υπερ-ήρωα. Ήταν 
ένας Superman έτοιμος να σώσει τον πλανήτη κι 
ύστερα ν’ ανοίξει την ψυχή του σε έναν... ψυχα-
ναλυτή! Μπορούσε κανείς να διχαστεί ακόμη 
και αναλύοντας τα «προβλήματα» του Κλαρκ 
Κεντ, ερμηνεύοντας το χαρακτήρα του μέσα από 
πρίσμα χριστιανικό ή γονικό. Στο φινάλε, βέβαια, 
και τα δύο πορίσματα θα έδιναν μια κοινή απά-
ντηση: ο Θεός είναι ο ίδιος του ο πατέρας. 

Ξένισε όλη αυτή η σοβαρότητα τότε και η 
Warner πάγωσε το πολυπόθητο reboot του ήρωα 
της DC, μπας και κοπάσει λίγο και ο σάλος των 
comic freaks που δεν καταλάβαιναν τι έβλεπαν, 
δίχως τις τρελές εκρήξεις, τις καταστροφές και 
τη σπίντα της δράσης να πατάει το refresh ανά 
τέταρτο. Και με το άλλοθι του «μπαλαντέρ» που 
άκουγε στο όνομα Κρίστοφερ Νόλαν, το studio 
αφέθηκε στη σιγουριά του ταμείου, έχοντας 
παραγγείλει από τον παραγωγό και σεναρι-
ογράφο μια ξεκάθαρη περιπέτεια, τίγκα στα 
οπτικά εφέ. Δυστυχώς, ο Νόλαν κράτησε μόνο 
τις... μπουλντόζες του CGI. 

Είναι κάπως παράδοξο, στην εποχή της κυρι-
αρχίας και της ωριμότητας των superheroes 
της Marvel, να βρίσκεσαι αντιμέτωπος με ένα 
παντελώς κενό υπερθέαμα που εμπεριέχει 
τόση φινέτσα όση είχε το τελευταίο sequel των... 
«Transformers»! Πόσο κρίμα, να ηττάσαι οπτικο-
ακουστικώς επί 143 λεπτά στάχτης και ερειπίων, 
πόσω μάλλον όταν και η ίδια σου η ζωή αυτή την 
εικόνα παρουσιάζει. Escapism? Ωραίο αστείο...

Editorial
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ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ 
(2013)
(MAN OF STEEL)

η γνωμη του mr. klein

Τι Superman, ρε αδερφέ; 
Όλο κάτι χαλάσματα 
βλέπαμε και βγήκα και 
με ημικρανία. Ο Σούπερ 
Δημήτριος έπρεπε να μπει 
μέσα, να γίνει της φραπε-
διάς και του πιτόγυρου!

20 ioyniου 2013 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Περιπέτεια Φαντασίας

Σκηνοθεσία 
Ζακ Σνάιντερ

Καστ 
Χένρι Καβίλ, 
Έιμι Άνταμς, 
Μάικλ Σάνον, 
Ράσελ Κρόου, 
Κέβιν Κόστνερ, 
Νταϊάν Λέιν, 
Λόρενς Φίσμπερν

Διάρκεια 
143’

Διανομή  
VILLAGE FILMS

Τη στιγμή που ο εξωγήινος πλανήτης Κρύπτον 
καταστρέφεται, ο επιστήμονας Τζορ-Ελ στέλνει τον 
μονάκριβο γιο του, Καλ-Ελ, στη Γη, με την ελπίδα 
όχι απλά να επιβιώσει αλλά και να διασώσει την 
κληρονομιά ολόκληρου του είδους τους. Μόνο που 
ο μικρός Κλαρκ, όπως ονομάζεται από τους γήινους 
γονείς του, που τον βρήκαν και τον ανέθρεψαν με τις 
αμερικανικές οικογενειακές αρχές σε μια φάρμα του 
Κάνσας, δεν έχει να αντιμετωπίσει απλώς δυσκολίες 
προσαρμογής αλλά και τον μοχθηρό στρατηγό Ζοντ 
από τον πλανήτη του, που επιθυμεί να μετατρέψει 
τη Γη σε νέο Κρύπτον. Ευτυχώς που ο Κλαρκ είναι ο 
Superman, δηλαδή.

Έχουμε μπει πια σε μια εποχή, στην οποία οι κινηματογρα-
φικές μεταφορές comics μπορούν να θεωρηθούν ξεχωριστό 
είδος. Τα αντίστοιχα δείγματα καλύπτουν πλέον ένα θεα-
ματικό εύρος και διαφέρουν σημαντικά ως προς το βαθμό 
επιτυχίας, όμως, οι συγκρίσεις μεταξύ τους είναι αναπόφευ-
κτες και ο «αγώνας» να διαφοροποιηθούν από τη μάζα είναι 
μεγαλύτερος από ποτέ. Καταλαβαίνω, λοιπόν, την αγωνία 
του Ζακ Σνάιντερ να κάνει τον «Άνθρωπο από Ατσάλι» να 
ξεχωρίσει. Δεν είναι και μικρό το καθήκον, να πρέπει να σημα-
τοδοτήσεις την απαρχή του καινούργιου κινηματογραφικού 
σύμπαντος της DC, ειδικά όταν η πίεση από την επιτυχία της 
ανταγωνίστριας Marvel (η οποία χρυσώθηκε με τους «Εκδι-
κητές») είναι τόσο έντονη. Η εκκίνηση έπρεπε να γίνει με μία 
έκρηξη, όμως, τελικά αυτό συμβαίνει μόνο... κυριολεκτικά. 
Γιατί ο Σνάιντερ μάλλον δεν καταλαβαίνει κάποια πράγματα 
τόσο καλά.

Αναμφίβολα, ο «Άνθρωπος από Ατσάλι» είναι ένα πολύ φιλικό 
στο μάτι φιλμ. Αν ο Σνάιντερ έχει αποδείξει κάτι στην (κρι-
τικά αμφιλεγόμενη) καριέρα του είναι ότι ξέρει να δημιουργεί 
ωραίες εικόνες. Μπορεί να βασίζονται υπερβολικά στη χρήση 

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου



PAGE 7 



PAGE 8 | FREE CINEMA | ISSUE#67

ψηφιακών εφέ (και στην αρχή της «αργής 
κίνησης»), αλλά δεν παύουν να είναι πανέ-
μορφες. Το πρόβλημα είναι ότι ο Σνάιντερ 
έχει επίσης αποδείξει ότι δε φαίνεται να γνω-
ρίζει τι είναι αυτό που χρειάζεται ώστε αυτές 
οι εικόνες να αποκτήσουν και δραματουργική 
υπόσταση. Φαίνεται να μην αντιλαμβάνεται 
(με πιθανή εξαίρεση τους «300») ποιος είναι 
ο τρόπος, με τον οποίο μια σειρά εντυπωσια-
κών πλάνων μπορούν να δημιουργήσουν κάτι 
που να πλησιάζει τον όρο «ταινία». Γιατί ένα 
video clip διάρκειας δυόμισι ωρών μπορεί να 
καταντήσει ανυπόφορο, όσο κι αν εντυπωσι-
άσει στην αρχή.

Έτσι και στον «Άνθρωπο από Ατσάλι», η 
αρχική σεκάνς της καταστροφής του Κρύπτον 
θεωρητικά έχει όλα τα προσόντα για να δώσει 
την εντυπωσιακή εκκίνηση που χρειάζεται 
ολόκληρο το franchise. Υπάρχει η θεαματική 
καταστροφή, υπάρχουν υπέρμετρες φιλο-
δοξίες, μια σχέση πατέρα - γιου που μπορεί 
να δώσει το ψυχολογικό υπόβαθρο το οποίο 
απαιτείται για τη συναισθηματική ανάπτυξη 

του ήρωα και ένας κακός, που θα μπορούσε 
να στηρίξει τους τιτάνιους κινδύνους της 
υπόθεσης. Για κάποια λεπτά, ενδεχομένως 
να φαίνεται ότι τα πράγματα λειτουργούν 
σωστά. Όταν, όμως, η σκόνη πέφτει και η 
ταινία αποκαλύπτει το πραγματικό της πρό-
σωπο, έρχεται και η συνειδητοποίηση: ότι όλα 
αυτά είναι άψυχα, «κενά», χωρίς συναισθη-
ματικό βάθος ή αντίκτυπο. 

Το κυριότερο πρόβλημα που εντοπίζεται στην 
ταινία είναι ότι οι χαρακτήρες δε φαίνονται 
αληθινοί. Υπάρχει τρομακτικό μέγεθος περι-
γραφικών διαλόγων (ή, αγγλιστί, exposition 
αν προτιμάτε) στην ταινία, όπως θα συνα-
ντούσε κανείς σε ένα κακό comic. Όλοι 
περιγράφουν τι νιώθουν, τι επιθυμούν και τι 
χρειάζονται, ακόμα και όταν ρίχνουν μπου-
νιές ο ένας στον άλλον! Και ο θεατής, απλά, 
πρέπει να το αποδεχτεί «γιατί το είπαν οι 
χαρακτήρες». Η Λόις Λέιν είναι μια καταπλη-
κτική ρεπόρτερ γιατί απλά έτσι λέει η ίδια και 
οι άνθρωποι γύρω της. Ο Ζοντ είναι ο μεγα-
λύτερος στρατιωτικός ηγέτης του πλανήτη 
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του γιατί έτσι λέει ο ίδιος. Ο Τζορ-Ελ είναι 
ο μεγαλύτερος επιστήμονας του Κρύπτον 
γιατί... έτσι λέει ο Ζοντ. Όλα τα χαρακτηρι-
στικά των πρωταγωνιστικών ρόλων ορίζονται 
μόνο από ατάκες. Δεν υπάρχει κάτι στην 
αποτύπωσή τους που θα υποστηρίξει τους 
χαρακτηρισμούς, όπως θα όφειλε.

Αναμενόμενα, το πρόβλημα αυτό είναι εμφα-
νέστερο από όλους στην περίπτωση του ίδιου 
του Superman. Ο Σνάιντερ επιχειρεί έναν 
επαναπροσδιορισμό στην ίδια τη φύση του 
χαρακτήρα, παίζοντας με τα αρχετυπικά 
χαρακτηριστικά του και προσπαθώντας να 
δημιουργήσει έναν ήρωα πιο κοντά στη σύγ-
χρονη εποχή, κάτι που μεταφράζεται απλά ως 
«πιο σκοτεινό». Αυτό δε θα ήταν απαραίτητα 
κακό, αν μπορούσε να το στοιχειοθετήσει 
επαρκώς. Γενικότερα, δεν έχω αντίρρηση 
στην εξέλιξη ή την αλλαγή χαρακτήρων, αν 
αυτό βγάζει νόημα ή έχει ουσιαστικό αντί-
κτυπο σε αυτό που έχει να πει η ιστορία. 
Στα comics, ο Superman είναι η επιτομή του 
American Boy και η προσωποποίηση της 

ηθικής, του αδύνατου κι όμως αληθινού, που 
πλησιάζει τον ορισμό του θαύματος. Στην 
εκδοχή του Σνάιντερ, ο Κλαρκ Κεντ φαίνεται 
να μην μπορεί να αντέξει από νωρίς το βάρος 
του ρόλου και των δυνάμεών του. Ο Σνάιντερ 
μεγεθύνει το ρόλο του Κλαρκ ως Θεού μεταξύ 
ανθρώπων και ταυτόχρονα υπογραμμίζει 
τη δυσκολία προσαρμογής του σε αυτόν το 
ρόλο και τις ευθύνες του μεγαλώνοντας. Η 
οπτική ενός μοναχικού, υπερδύναμου αλλά 
σχεδόν τρομαγμένου, και σχεδόν αυτιστικού, 
ανθρώπου μπορεί να μην είναι ο Superman 
που γνωρίζουμε ήδη αλλά θα μπορούσε να 
δημιουργήσει μια έντονη ιστορία αν υπήρχε ο 
κατάλληλος χειρισμός. Η αίσθηση του από-
κληρου σε συνδυασμό με τη βαριά ευθύνη 
της κληρονομιάς είναι ιδέες, οι οποίες στη 
βάση τους μπορούν να υποστηρίξουν ικανά 
το ηθικό βάρος μιας πολύ ενδιαφέρουσας 
ταινίας. Επιπρόσθετα, η εξέλιξη του φινάλε 
(και η πράξη του Superman που καταδικάζει 
σχεδόν σύσσωμο το κοινό των comics) θα 
μπορούσε να δικαιώσει την τόλμη της, αν δεν 
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είχαν προηγηθεί πάνω από δύο ώρες ανού-
σιων εικόνων χαώδους δράσης, με μηδενικό 
συναισθηματικό αντίκτυπο. Με άλλα λόγια, 
οι προθέσεις δείχνουν διάθεση για κάτι τολ-
μηρό και διαφορετικό, όμως, αυτό δεν κατα-
λήγει να γίνεται εμφανές στο τελικό αποτέλε-
σμα. Κάτι που μας φέρνει αναπόφευκτα στο 
κομμάτι που αποτελεί το κυριότερο σημείο 
πώλησης της ταινίας και το μεγαλύτερο ελάτ-
τωμά της ταυτόχρονα.

Η κυριότερη ένσταση που υπήρχε σχετικά με 
το (εγκληματικά υποτιμημένο) «Superman: 
Η Επιστροφή» ήταν ότι δεν είχε αρκετές 
σκηνές δράσης και ότι ακόμα και εκείνες που 
κατάφεραν να ξεγλιστρήσουν στο σενάριο 
ήταν υπερβολικά «προσγειωμένες». Ο Σνάι-
ντερ φαίνεται να πήρε υπόψη του αυτή την 
(τότε) αντίληψη του κοινού και να κατηύθυνε 
την ταινία ακριβώς στην αντίθετη περίπτωση. 
Δεν μπορεί κανείς να καταλογίσει έλλειψη 
δράσης στον «Άνθρωπο από Ατσάλι». Μπο-
ρεί, όμως, άνετα να του καταλογίσει έλλειψη 
μέτρου. Από τη στιγμή που ο Ζοντ (ως ένας 
άλλον Μπέιν) απειλεί με τελεσίγραφο τη Γη 
για την καταστροφή της, αν δεν του παρα-
δοθεί ο ήρωας, η ταινία κατευθύνεται σε ένα 

πανηγύρι άλογης δράσης, η οποία όχι μόνο 
καπελώνεται από τα υπερβολικά ειδικά εφέ 
αλλά δε βγάζει και νόημα. Ολόκληρες πόλεις 
ισοπεδώνονται (ενδιαφέρουσα η λεπτομέρεια 
να ενσωματωθούν οι ανθρώπινες απώλειες 
στην ιστορία, όμως, η απερίσκεπτη συμπερι-
φορά των ανθρώπων που βλέπουν κτήρια να 
καταρρέουν γύρω τους χωρίς να αποφασίζουν 
να εκκενώσουν το χώρο τους, πόσο μάλλον 
την πόλη τους, είναι εξοργιστική), ο ίδιος ο 
πλανήτης βρίσκεται σε κίνδυνο καταστροφής 
και, όμως, ο πραγματικός αντίκτυπος στο 
θεατή είναι μηδαμινός. Σκηνή καταστρο-
φής διαδέχεται σκηνή καταστροφής και το 
μόνο που επικρατεί είναι μια παρατεταμένη 
αίσθηση πλήξης. Το μόνο που υπογραμμίζει 
την (θεωρητικά) επική διάσταση του πράγμα-
τος είναι η μονίμως ενθουσιώδης μουσική του 
Χανς Τσίμερ, γεγονός που σε κάνει να εκτιμάς 
ακόμα περισσότερο τα πολύτιμα διαστήματα 
σιωπής μιας ταινίας (τα οποία εδώ είναι ανύ-
παρκτα).

Για να μη μιλήσει κανείς για τη θεολογική 
διάσταση της ταινίας, η οποία καταλήγει τόσο 
πομπώδης και προφανής που γίνεται αστεία. 
Ποτέ δεν αμφισβητήθηκε η «θεϊκή διάσταση» 
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του Superman κατά τη διάρκεια της ιστορίας 
του, όμως, αυτό αφηνόταν να εννοηθεί μέσα 
από την ίδια την πλοκή και το ρόλο του σε 
αυτήν και όχι από τις χριστιανικές πόζες του 
υπερ-ήρωα, όσο εκείνος ίπταται στα ουράνια 
με μακάριο ύφος. Επιπλέον, εντελώς τυχαία 
και διακριτικά, ο Κλαρκ Κεντ είναι 33 χρο-
νών.

Ανάμεσα σε όλα αυτά, ο Χένρι Καβίλ δεν 
είναι κακός ως Superman. Έχω την εντύ-
πωση ότι υπό άλλες σκηνοθετικές οδηγίες 
θα μπορούσε να εντυπωθεί πολύ καλύτερα 
ως Κλαρκ Κεντ στην συλλογική αντίληψη. 
Εδώ, αν και πρωταγωνιστικός, ο ρόλος του 
φαίνεται αποσπασματικός και η ιστορία του 
ελλιπής, ακόμα και στη μεγάλη διάρκεια 
της ταινίας. Δεδομένης της αμφιλεγόμενης 
πράξης του στο φινάλε, θα περίμενε κανείς 
πιο οργανική ανάπτυξη χαρακτήρα, όμως, 
από ότι φαίνεται, οι μπουνιές και οι «επικές» 
μάχες δεν άφησαν διαθέσιμο χρόνο σε αυτόν 
τον τομέα. Για «Άνθρωπος από Ατσάλι», η 
ταινία αποδείχτηκε αρκετά τρωτή, τελικά.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν είσαι fan του ήρωα από τα comics, 
ενδέχεται να τρομάξεις από την αλλοίωση 
του χαρακτήρα του. Αν το δεις αυστηρά 
κινηματογραφικά, ενδέχεται να μη σε 
πείσει για τις πραγματικές προθέσεις του. 
Σε κάθε περίπτωση, το να ανακαλύψεις 
καρδιά σε αυτό το συνονθύλευμα άλογης 
δράσης και καταστροφής μάλλον είναι 
δύσκολο. Το οποίο είναι και κρίμα, αν το 
σκεφτείς, γιατί, ως Superman, ο Καβίλ 
αξίζει καλύτερα πράγματα από την ελα-
χιστοποίηση σε ψηφιακή μινιατούρα που 
υπέστη υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του 
εγκληματικά βιντεοκλιπά Σνάιντερ. Ίσως 
την επόμενη φορά;

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://manofsteel.warnerbros.com/index.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3LrkWQCp7II
http://www.imdb.com/title/tt0770828/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/pages/Man-of-Steel/412059305532723?brand_redir=1
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ΜΠΑΜΠΟΥΛΕΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (2013)
(MONSTERS UNIVERSITY)

Είδος 
Animation

Σκηνοθεσία 
Νταν Σκάνλον 

Διάρκεια 
110’

Διανομή  
FEELGOOD

του Άγγελου Μαύρου

Ο άριστος αλλά ούτε κατά διάνοια τρομακτικός Μάικ 
κι ο φυσικού σοκ και δέους αλλά παρτάλι Σάλι, αμοι-
βαία αντιπαθείς πρωτοετείς στην Ανώτερη Σχολή 
Φοβιστών, αποτυγχάνουν στις εξετάσεις μετά από 
«ζημιά» εις βάρος της Κοσμήτορα. Θα ξαναγίνουν 
δεκτοί στο Τμήμα μόνο αν κερδίσουν διαγωνισμό - 
θεσμό, συμπράττοντας απρόθυμα ως μέλη αδελφότη-
τας - σούργελου. Μπορούν (και αυτό τι θα τους διδά-
ξει);

Λίγο πριν απ’ το πρόσφατο κριτικό ημισύγκρυο του «Brave», 
ήταν ανοίγοντας την πόρτα σε ένα sequel (όχι το πρώτο αλλά 
το μοιραίο, το «Cars 2») που άρχισε να… τρέμει στο βάθρο 
της η Pixar. Αναμενόμενο τα ρίγη να διαρκούν. Και συγγνω-
στό, όμως, γιατί στα 18 σου (εάν η εταιρεία ήταν άνθρωπος, 
τώρα θα πήγαινε, όπως και οι Μπαμπούλες, πανεπιστήμιο) 
κάνεις βλακείες και, ως συνέπεια, τραβάς ζόρια - τα περισ-
σότερα απ’ τα οποία συνήθως αξίζουν το τίμημα, γιατί έχουν 
fun. Tale quale και αυτό το χρονικό άσπονδης σφυρηλάτησης 
γνώθι σαυτόν, φιλίας και καριέρας, ωδή στο θρίαμβο της out 
of the box και κόντρα στα προγνωστικά «η ισχύς εν τη ενώ-
σει» προσπάθειας, prequel ενός απ’ τα μη τοτεμικά τέκνα τού 
απόλυτου cartoon house. Το πρώτο «μπρρρ» προκύπτει από 
το χαμηλού κοινού παρονομαστή και βεβιασμένα τρεγμένο 
slapstick, που ενώνει πρώιμα το ντουέτο - δίπολο. Το δεύτερο 
κοψοχόλιασμά σου προκαλείται απ’ το déjà-vu, το οποίο δε 
βγαίνει εντούτοις, ως συνήθως στα franchise, από τα ξεκαρ-
διστικά σκοτεινά έγκατα του original αλλά από TV μεριά και 
μια τρόικα… live action. 

Στα χρόνια των reality games είναι αδύνατο να μη σου πετα-
χτεί μια αίσθηση ότι στη «φάση» της campus αθλοπαιδιάς 
υποβόσκει, δηκτικά αλλά αποσταθεροποιητικά για το κλίμα 
του κινούμενου σχεδίου, μια παραπομπή στον σχετικό τηλε-
συρμό. Ο έχων καταφύγει στα έδρανα της μόρφωσης μεσό-

20 ioyniου 2013

η γνωμη του mr. klein

Είναι αυτό με τα τέρατα, 
που είναι εντελώς γού-
τσου γούτσου και θα τα 
ήθελες σε λούτρινο αν 
ήσουν παιδάκι, τώρα 
έχουν μεγαλώσει και 
πάνε πανεπιστήμιο, εσύ 
αφήνεις το μούλικο μέσα 
στο σινεμά και τα πίνεις 
απ’ έξω, you know, for 
kids.
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κοπος απολυμένος υπάλληλος του team των 
ηρώων είναι, εξάλλου, «Η Περίπτωση Λάρι 
Κράουν» α λα Super Mario και Τραμπάκου-
λας. Στην υποδειγματικής χρόνωσης αλαλούμ 
και συναρπαστικά ευφάνταστη «πίστα» 
κόντρα στη βιβλιοθηκάριο - χταπόδι ελλο-
χεύει ο Χάρι Πότερ (όπως και στο πατρικό 
επαγγελματικό κλέος στο οποίο πρέπει να 
αρθεί το τυρκουάζ, χνουδωτό και γιγαντιαίο 
εν ήμισυ των ηρώων). Το link, ωστόσο, που 
«κόβεις» και… κόβεται ευθύς εξαρχής είναι 
αυτό προς τις frat φάρσες (πρωτοστατούντος 
του «Old School», με ενοχλητικά αντιγραμ-
μένο όχι τόσο το - αιώνιος φοιτητής - μοτίβο 
της νικηφόρας συνένωσης losers στην ίδια 
ομάδα όσο την ίντριγκα της παιχνιδοκι-
μασίας - κριτηρίου παραμονής στο ίδρυμα 
κόντρα στη χολωμένη κεφαλή του). 

Και κάπου εδώ, ό,τι απευκταίο εγκαταλείπει 
τρέχοντας το δωμάτιο. Το ακαριαίο, αβίαστο 
χάχανό σου ταράζει τη σκοτεινή αίθουσα σε 

οπτικά γκαγκ όπως των δύο «φυτών» που 
περπατούν στα premises με τρεις καφέδες 
ο ένας και τρία ανοιχτά βιβλία ο άλλος στα 
(τρία) χέρια ή της πλήξης που κόβεται με το 
μαχαίρι στην τύπου ΤΕΙ ατμόσφαιρα της 
τάξης του σχεδιασμού κονσέρβας scares. Η 
πλειονότητα των ανάμεσα στο The Animal 
του «The Muppet Show» και στο ερπετο-
ζω(υφ)ικό βασίλειο σιλουετών αγγίζεται (αν 
και τα προσεκτικά σκιαγραφημένα - σχεδι-
αστικά και χαρακτηρολογικά - γνωρίσματα 
αρκετών ανά σημεία χάνονται, κάπως σαν 
τον εξαφανιζόλ σαύρα των outsider, εν τω 
εξάλλω μέσω του τρελού θηριοτροφείου). Και 
το κοψοχόλιασμα από την απώτερη σασπένς 
τροπή της δράσης, που ανακαλεί επανασυν-
δετικά το κλου του μύθου της πρώτης ταινίας 
στην κορύφωση του ντου στον κόσμο ενός 
παιδιού, ποδηγετεί το πατιρντί (μολονότι όχι 
το καρδιοχτύπι και το «λιώσιμό» σου όπως 
τότε). 
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ξέρεις κι αγαπάς το υφάκι σε ιδιοσυ-
γκρασίες και πενάκι; Θα το χαρείς αλλά 
δε θα ουρλιάξεις (από χαρά) - ως και το 
κούτσικο, πάντως, θα «μείνει» με τον σιέλ 
Γιέτι. Ανήκεις στο σπουδαστικό σώμα ή 
/ και εκείνο των crowdpleaser καφρίλας 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Είναι classes 
ανώτερο από κάτι τέρατα που έχεις δει σ’ 
αυτό το στιλ. Είσαι του hardcore δρακου-
λιάρικου με σάρκα και οστά και όχι της 
γούτσου γούτσου, μίκι μάους αμερικανιάς; 
Μία φρίκη θα τη φας. 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

Επιπλέον, στα εγχώρια Καρπάθια της μετα-
γλώττισης ευτυχώς δε γίνεται της… «Νύχτας 
με τις Μάσκες»: σωστός, έστω με διακυμάν-
σεις, ο Θανάσης Τσαλταμπάσης, βρυχάται 
αγνώριστος ο Αντώνης Λουδάρος, απλώς 
τέλεια η Βίνα Παπαδοπούλου ως dean Καρα-
σκιάχτρα (η μετάφραση εν γένει… φοβερή). 
Προειδοποίηση: το bonus σκετς μετά τους 
τίτλους τέλους δεν είναι απ’ τα πιο ταχύρ-
ρυθμης (κυριολεκτικά και μεταφορικά) ιλα-
ρής ανάδρασης στην ιστορία της εταιρείας, 
που πάλαι ποτέ, άμα τη εξόδω ενός εκάστου 
οροσήμου της, έκανε κάθε ανταγωνίστρια να 
αναφωνεί «Μαμά μου!». Αλλά η Pixar παρα-
μένει ένα εργοστάσιο ονείρων (ακόμη και αν 
κάτι, κάπου το ’χεις ξαναδεί) κι όχι εφιαλτών. 
Το αν θα χεστείς πάνω σου (απ’ το γέλιο) και 
θα ανατριχιάσεις (απ’ τη συγκίνηση) έχει να 
κάνει πια περισσότερο με το πόσο μικρός και 
απονήρευτος, πόσο νήπιο είσαι ως θεατής. 
Και δεν απευθυνόμαστε στο «σπόρο» σου, 
μαντράχαλε και μεγαλοκοπέλα…

http://www.disney.gr/monsters-university/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=STww_DlVsl4
http://www.imdb.com/title/tt1453405/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/PixarMonstersUniversity
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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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Ο ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 
(2013)
(THE BIG WEDDING)

Είδος 
Κωμωδία

Σκηνοθεσία 
Τζάστιν Ζάκαμ

Καστ 
Ρόμπερτ Ντε Νίρο, 
Κάθριν Χάιγκλ, 
Νταϊάν Κίτον, 
Αμάντα Σάιφριντ, 
Τόφερ Γκρέις, 
Σούζαν Σαράντον, 
Ρόμπιν Γουίλιαμς

Διάρκεια 
89’

Διανομή  
ODEON

του Ηλία Φραγκούλη

Γονείς χωρισμένοι από καιρό πρέπει να παριστάνουν 
τους παντρεμένους για τα μάτια της συντηρητικής, 
αληθινής μητέρας του υιοθετημένου τους γιου! Ούτε 
στο «Έχεις Πακέτο»...

Μια κωμωδία είναι κακή όταν δεν μπορεί να σε κάνει να 
γελάσεις. Απλά πράγματα. Ο «Γάμος της Χρονιάς» είναι μια 
τέτοια «κωμωδία», η οποία επίσης αποδεικνύει πως οι αυτό-
χειρες κάνουν την καλύτερη δουλειά, ειδικά όταν επιλέγουν 
κάτι το ακαριαίο, με άμεση δράση. Γιατί ακόμη κι αν θέλεις 
να αυτοκτονήσεις με αυτό εδώ το παντρολόγημα αστέρων, τα 
89 λεπτά θα σου φανούν σα να σου πετάνε κουφέτα κατα-
κέφαλα όλη αυτή την ώρα. Κουφέτα σαν κοτρόνες, για την 
ακρίβεια...

Εκμεταλλευόμενοι τη δημοτικότητα του είδους της γαμήλιας 
κωμωδίας, οι παραγωγοί του φιλμ βρήκαν μια γαλλική ταινία 
του 2006 («Mon Frère se Marie») που δεν πρέπει να θυμού-
νται ούτε καν τα σόγια των συντελεστών της και αποφάσισαν 
να κάνουν το remake της. Γιατί μπήκαν σε τόσο κόπο; Αυτός 
ο «Γάμος» έχει πάρει μπόχα από καρμπόν απ’ όπου κι αν τον 
πιάσεις! Στερεότυπα χαρακτήρων από όλες τις παρόμοιες 
ταινίες (που πιθανότατα έχεις δει και ξέρεις απ’ έξω), «βου-

20 ioyniου 2013

η γνωμη του mr. klein

Πιο εύκολα γίνεσαι gay, 
παντρεύεσαι και υιοθε-
τείς κι από πάνω, με τις 
ευχές του Μητροπολίτη 
Πειραιώς Σεραφείμ, παρά 
τη βγάζεις ζωντανός από 
αυτό το πράμα.
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λωμένο γράμμα διαβάζεις» ανάπτυξης της 
ιστορίας έως και διανομή που σου φωνάζει 
ότι κάπου την έχεις ξαναδεί... να κάνει ακρι-
βώς τα ίδια πράγματα (πλέον αποτροπια-
στικό παράδειγμα ο ρόλος του Ρόμπιν Γουί-
λιαμς, που είχε ντυθεί παπάς και το 2007 στο 
«License to Wed»)!

Το πολυπληθές καστ που παρελαύνει από 
την οθόνη, μονάχα δυσάρεστα συναισθήματα 
σου μεταδίδει για τα αίτια που το οδήγησαν 
να δεχτεί να παίξει σε τέτοιο φιάσκο (το 
οποίο γυρίστηκε το 2011, αλλά παρέμεινε στα 
ράφια της παραγωγής για όλο αυτό το διά-
στημα μάλλον από ντροπή...). Δε φταίει μόνο 
το υπναλέο σενάριο ή οι ανύπαρκτης ουσίας 
ή χιούμορ ατάκες. Ειδικά οι... γηραιότεροι 
εκ των πρωταγωνιστών σχεδόν κακοποιούν 
με μιμήσεις παλαιότερους ρόλους που τους 
μετέτρεψαν σε stars και σύμβολα σεβασμού 
για τη μεγάλη οθόνη. Δεν αντέχεις να βλέ-
πεις αυτή τη λανθάνουσα αυτο-παρωδία 
τέτοιων ταλέντων! Δεν αντέχεις να παραδε-
χθείς πως η Νταϊάν Κίτον υπήρξε η μούσα 
του Γούντι Άλεν, η οποία ξεστόμισε τόσες 
θρυλικές ατάκες, για να βιώνει σήμερα τέτοιο 
βαρύ ξεπεσμό...

Ελάχιστα σωματικά gags (κυρίως βουτιές 
σε πισίνα ή λίμνη, τόσο ξεκαρδιστικά ευρή-
ματα...) σε πιέζουν να ανασηκώσεις πού και 
πού τα χείλη, μέχρι το προβλέψιμο φινάλε 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν ήταν γαμήλιο party, μιλάμε για εκείνα 
στα οποία την έπεφτες στο open bar για 
να γίνεις λιώμα και να ξεχάσεις τα πάντα 
γύρω σου. Ακόμη κι αν πιστεύεις ότι πρό-
κειται για μια ευχάριστη, λαϊκή κωμωδία 
που θα σου προσφέρει μια ανέμελη βρα-
διά στο θερινό, φρόντισε να έχεις παρέα 
μαζί σου, για τη στιγμή που θα... γείρεις 
από τον ύπνο. Μη γίνεις και ρεζίλι σε ξένο 
ώμο...

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

ευτυχίας που έχει ενώσει καταλλήλως όλα τα 
μέλη της οικογένειας του Ντον και της Έλι, 
αλλά έχει συμπαρασύρει το θεατή σε προ-
σβλητικά, ρατσιστικά, μισογυνικά και ομο-
φοβικά συμπεράσματα εις το βωμό του «feel 
good». Και στα δικά σας;

https://www.thebigweddingmovie.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GwasrdrJE_4
http://www.imdb.com/title/tt1931435/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/TheBigWeddingMovie
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Η ΔΑΣΚΑΛΑ ΤΟΥ ΠΙΑΝΟΥ 
(2001)
(LA PIANISTE)

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Μίκαελ Χάνεκε

Καστ 
Ιζαμπέλ Ιπέρ, 
Μπενουά Μαζιμέλ, 
Ανί Ζιραρντό

Διάρκεια 
131’

Διανομή  
ODEON

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Η Έρικα έχει μεγάλο ταλέντο, ιδιαίτερα όταν παίζει 
Σούμπερτ και Σούμαν. Ωστόσο, δεν κατάφερε ποτέ 
να γίνει τίποτα περισσότερο από μια εξαιρετική 
δασκάλα του πιάνου. Όπως δεν κατάφερε να κόψει 
το λώρο από την παθητικά επιθετική μάνα της, να 
αντιληφθεί / αποδεχθεί τη σεξουαλικότητά της ως 
οτιδήποτε άλλο πέρα από μια ενοχική, μαζοχιστική 
εμμονή, να αγαπήσει και να αγαπηθεί, να μοιραστεί…

Ο Χάνεκε ούτε κακός σκηνοθέτης είναι, ούτε κακές ταινίες 
φτιάχνει. Κάθε άλλο. Τις περισσότερες φορές, όμως, ο τρό-
πος που προσεγγίζει τους ήρωες και τα θέματά του με βρί-
σκει ιδεολογικά αντίθετη. Κάθετα. Κυρίως γιατί μου δίνει 
την εντύπωση πως τους κοιτά αφ’ υψηλού, χωρίς να τους 
λογοκρίνει, αλλά και χωρίς να τους κατανοεί, συχνά ως ένας 
απρόσιτος, είρων και άτεγκτος τιμωρός. Άποψη, θα μου πεις, 
για μια ολόκληρη φιλμογραφία, που σηκώνει πολλή κουβέντα 
και άρα απαιτεί πολύ περισσότερο χώρο και χρόνο ανάπτυ-
ξης από όσους αναλογούν στην έκφραση γνώμης για μια και 
μόνο ταινία. Άποψη, ωστόσο, που αξίζει να κατατεθεί έστω 
και έτσι, επιγραμματικά. Γιατί μπορεί να ισχύει (εύστοχα) για 
το - ανατομία τού παράλογου της βίας που μας ξεπερνά, αν 
και είναι γραμμένη στο DNA μας - ένα, («Παράξενα Παιχνί-
δια»), αλλά όχι και για το άλλο από τα μόλις δύο πονήματα 
του Χάνεκε που με σημάδεψαν ανεξίτηλα: αυτήν την αναπά-
ντεχα, συνταρακτικά συγκινητική, «Δασκάλα του Πιάνου», 
που προβάλλεται σε επανέκδοση, με νέες κόπιες (κατ’ ισχυ-
ρισμόν της εταιρείας διανομής, δεν έγινε δημοσιογραφική 
προβολή), έτσι και αλλιώς διαχρονική. 

Για πρώτη φορά αισθάνθηκα τον Αυστριακό σκηνοθέτη εκεί, 
μόλις λίγο έξω από το πλάνο, να μοιράζεται τις ανάσες της 
Έρικα, και απέναντί της, εκείνες του θεατή. Πάντα δίπλα. 
Συμπαραστάτης και συνοδοιπόρος. Να απογυμνώνει, να 
αποκαλύπτει και να κοινωνεί έναν άνθρωπο πολιορκημένο, 

20 ioyniου 2013

η γνωμη του mr. klein

Είναι μια υστέρω και 
σεξομαζόχα που παίζει 
πιάνο κι έχει και μια 
ακόμη πιο υστέρω μάνα, 
μην το συζητάμε, ότι 
γεννητικά όργανα και 
να’ χεις, θα σου τα κάνει 
τούμπανο. Μετά κλασικής 
μουσικής!
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όχι από μια αδικαιολόγητη, εξωφρενική 
άσκηση βίας (όπως η σε διακοπές οικογένεια 
στα «Παράξενα Παιχνίδια») ή το μοιραίο 
των γηρατειών και της αρρώστιας ( σαν το 
ηλικιωμένο ζευγάρι του «Αγάπη»), αλλά από 
τον ίδιο του τον - συναισθηματικά ακρω-
τηριασμένο - εαυτό. Τη δική του ελεύθερη 
βούληση. Που υποτίθεται πως είναι υπό τον 
απόλυτο έλεγχό του… 

Πάντα εκεί, λοιπόν, πάνω από τα ασπρό-
μαυρα πλήκτρα, όπου η Έρικα θυσίασε 
αμετάκλητα τα πάντα, όχι όμως για να 
εκπληρωθεί με την καριέρα μιας περίφημης 
πιανίστριας, αλλά για να μείνει με το ανι-
κανοποίητο της παραδοχής: τελικά η τέχνη 
της έγινε προς το ζην δουλειά και η ίδια από 
καλλιτέχνιδα, δασκάλα. Εκεί, πάνω στη μπα-
νιέρα, με το ξυραφάκι ψηλά, στο εσωτερικό 
των ποδιών, για να πονέσει και να θυμηθεί 
πως είναι ακόμα ζωντανή, αλλά και για να 
ματώσει αυτοβούλως, στο δικό της χρόνο, με 
το δικό της, άκαρπο τρόπο, ανταγωνιζόμενη 
το φυσικό, γόνιμο, αλλά… άσπαρτο κύκλο 
του σώματός της. Εκεί, ανάμεσα στους απο-
πνικτικά γνώριμους τοίχους του οικογενεια-

κού σπιτιού, στοιχειωμένου από την ακατα-
νίκητη, δεσποτική, πικρόχολη και εκδικητικά 
απογοητευμένη, πανταχού παρούσα μάνα και 
την άγονη στασιμότητα της πατρικής απου-
σίας, που έχουν πάψει καιρό να τη θρέφουν 
και πλέον μόνο σκοτώνουν. Εκεί, μέσα στην 
τσέπη της πιο χαρισματικής μαθήτριας, που 
η Έρικα γεμίζει με σπασμένο γυαλί, για να 
της πληγώσει ανεπανόρθωτα το χέρι. Ίσως 
γιατί ζηλεύει. Ίσως, πάλι, γιατί κάπως, κάπου 
βαθιά μέσα της νοιάζεται και δε θέλει να δει 
άλλο ένα - όλο όνειρα και ελπίδες - κορίτσι 
να αφιερώνεται εξ ολοκλήρου στο πιάνο μόνο 
και μόνο για να καταλήξει, στα 40 της, μετα-
νιωμένη, να βουλιάζει στην κινούμενη άμμο 
προδομένων υποσχέσεων και αδιέξοδων υπο-
κατάστατων. Και εκεί, στα κρύα, σκληρά και 
αλύγιστα πατώματα, όπου ο νέος και ωραίος 
μαθητής της «υποκύπτει» τελικά στη μαζοχι-
στική, ερωτική επιθυμία της. Μόνο που αυτό 
δεν είναι σεξ, ούτε έρωτας, ούτε σύνδεση, 
ούτε επικοινωνία... 

Η Έρικα συνειδητοποιεί, τελικά, πως η πραγ-
ματικότητα δεν ανταποκρίνεται ποτέ στη 
φαντασίωση, πως η ζωή κάνει πάντα σχέδια 
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για εμάς, χωρίς εμάς, και πως το μόνο που 
είναι υπό τον έλεγχό μας είναι ο τρόπος με 
τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε ό,τι συμβαίνει 
χωρίς να το έχουμε προβλέψει, επιθυμήσει, ή 
φανταστεί. Έτσι, η Έρικα αποφασίζει επιτέ-
λους πως αυτός ο εξωγενής και ανεξέλεγκτος 
πόνος που της «προσφέρει» οργισμένος ο 
μαθητής / φέρελπις εραστής της, αυτή η 
έξωθεν, οδυνηρή και βίαιη τιμωρία που της 
επιφυλάσσει η ζωή (και ως κινηματογραφικός 
δημιουργός της, ο Χάνεκε), ούτε της ταιριά-
ζει, ούτε τις αξίζει. Και την αποποιείται. Δεν 
εγκαταλείπει, όμως. Συνεχίζει να υπάρχει. 
Να ζει. Και να παλεύει, θυμωμένη, με τον ίδιο 
της τον εαυτό, πονώντας και ματώνοντάς τον 
όπως και όποτε αυτή θέλει. Και αυτό είναι 
μια ιδιόρρυθμα, αλλά καθαρόαιμα θαρραλέα 
άρνηση συμβιβασμού ή υποταγής, και ταυ-
τόχρονα γενναία έκφραση αυτογνωσίας και 
ελεύθερης βούλησης. 

Βραβευμένη με το μεγάλο βραβείο της επι-
τροπής, γυναικείου και ανδρικού ρόλου στο 
Φεστιβάλ των Καννών, προικισμένη με μια 
ερμηνεία ζωής από την Ιπέρ και αμετάκλητης 
ένταξης στο χάρτη του πλανήτη των εικόνων 
από το Μαζιμέλ, η «Δασκάλα του Πιάνου» 
δεν είναι το μισογύνικο (όπως είπαν μερικοί) 
πορτρέτο μιας υστερικής γυναίκας, αλλά η 
απρόσκοπτη μετάγγιση ενός τσακισμένου, 
μα ακατάβλητου ανθρώπινου πλάσματος. 
Που όπως όλοι μας, προφανώς «φυσιολο-

γικοί» και αφανώς «εκκεντρικοί», με τον 
έναν ή τον άλλον τρόπο, ακροβατεί στη 
λεπτή, θολή γραμμή που χωρίζει το μεγαλείο 
από την τρέλα, τον έρωτα από κάθε είδους 
θάνατο, το θέλω από το μπορώ, το φόβο από 
την ελπίδα, τη μοίρα από το εγώ, τον πόνο 
από την ηδονή, την επανάσταση από τη δια-
στροφή…

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν το στομάχι σου δε σηκώνει το σινεμά 
του Χάνεκε, ή πιστεύεις σε ένα εύκολα 
προσδιορισμένο και κοινώς αποδεκτό 
«φυσιολογικό», ή θεωρείς πως η υστε-
ρία είναι αποκλειστικά γυναικείο χαρα-
κτηριστικό, μην περάσεις ούτε απ’ έξω. 
Αν, όμως, δε φοβάσαι τις επικίνδυνες, 
εύστοχα κινηματογραφημένες ερωτήσεις 
για το τι εστί άνθρωπος, μη διστάσεις να 
βιώσεις την εμπειρία του, όπως της πρέ-
πει, στη μεγάλη οθόνη.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.kinolorber.com/pianoteacher/
http://www.youtube.com/watch?v=oLh59ahphnE
http://www.imdb.com/title/tt0254686/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/pages/La-Pianiste/109759655720739?fref=ts&rf=103114236395291
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http://freecinema.gr/fragoulis-in-3/

