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Τ
ο 54ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της 
Θεσσαλονίκης αποτελεί, πια, παρελ-
θόν. Το πήρες χαμπάρι; Έμαθες γιατί 
σφάχτηκε η Πανελλήνια Ένωση Κρι-

τικών Κινηματογράφου με το Διευθυντή του; 
Άκουσες τίποτα για τις ταινίες; Αντιλαμβάνεσαι 
μια δόση ειρωνείας; Δε θα σε αδικήσω…

Ως θεατής από την Αθήνα κι εφέτος, λάμβανα 
τα «μηνύματα» από τη… συμπρωτεύουσα μέσω 
δημοσιευμάτων τού Τύπου ή mails από το 
(εργατικότατο) αντίστοιχο τμήμα τής διοργά-
νωσης ή εκείνα της ΠΕΚΚ που είχαν πατήσει το 
«replay» στο περσινό βιολί τής διαμαρτυρίας 
για το δικό τους βραβείο, που ο Εϊπίδης δεν 
τους επιτρέπει να ανακοινώνουν από σκηνής 
στην τελετή λήξης, ενισχυμένα από άρνηση 
διαπιστεύσεων και «μαγειρέματα» στην επι-
λογή μέλους τής Κριτικής Επιτροπής από τη 
FIPRESCI. 

Και οι δύο πλευρές έχουν κάνει ισάριθμα λάθη. 
Το πιο σημαντικό, όμως, είναι εκείνο του κλά-
δου των κριτικών κινηματογράφου, που μέσα 
στη συνολική του απραξία ή αρκετές χαμένες 

«ευκαιρίες» περιπτώσεων οι οποίες προσέβαλαν 
κατάφωρα το επάγγελμα, δε λειτούργησαν ή δεν 
το πάλεψαν συναδελφικά, όπως θα άρμοζε. Έτσι, 
σήμερα, το δημοσιογραφικό συνάφι δεν έδωσε 
καμία σημασία σε αυτή τη φεστιβαλική κόντρα, 
το αναγνωστικό κοινό ποσώς ασχολήθηκε και η 
κατάληξη ήταν απλά… γραφική.

Το Φεστιβάλ, από την άλλη, απέδειξε - μάλ-
λον αποκαρδιωτικά - ότι περιορίζει τη σημασία 
του, με όλο και λιγότερες εγχώριες παραγωγές, 
ένα ξένο διαγωνιστικό δίχως δύναμη ή διεθνές 
κύρος και τους θεατές της Θεσσαλονίκης να 
παραμένουν ως το τελευταίο, ουσιαστικό στή-
ριγμα - δικαιολογία για την ύπαρξή του (σε μια 
πόλη στην οποία, εντελώς μυστηριωδώς, το 
ίδιο κοινό… εξαφανίζεται από τις αίθουσες τους 
υπόλοιπους μήνες του χρόνου!). Σε αφορούν όλα 
αυτά; Όχι. Και αυτή είναι η ατυχής πραγματικό-
τητα. Αν ήμουν τουριστικός πράκτορας, θα τους 
είχα πάρει στο κατόπι όλους μαζί με κυνηγετική, 
ακόμη και με… φλόμπερ, μη σου πω! Διπλής 
ανάγνωσης.  

Editorial
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Hλίας Φραγκούλης
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Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
ΜΕ ΤΗ ΓΟΥΝΑ (2013)
(La Vénus à la fourrure)

η γνωμη του mr. klein

Kinky γκομενάκι σκάει σε 
οντισιόν και κάνει τη ζωή 
δύσκολη σε σκηνοθέτη 
θεάτρου. Βγήκα από την 
αίθουσα για να τσεκάρω 
αν είχα μπει σε σινεμά… 

14 ΝOEΜΒρΙΟΥ 2013 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Εντυπωσιακή και χυμώδης ηθοποιός καταφθάνει 
αργοπορημένη σε οντισιόν για τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο τής θεατρικής παράστασης «Η Αφροδίτη με τη 
Γούνα», για να ξεκινήσει ένα παράδοξο παιχνίδι εντυ-
πωσιασμού, εξουσίας κι εξερεύνησης των φύλων με το 
σκηνοθέτη τής παράστασης. 

Στις περισσότερες των περιπτώσεων, αν αναφέρει κανείς ότι 
μία ταινία χαρακτηρίζεται από θεατρικότητα, δεν το λέει για 
καλό. Εννοεί ότι η δράση τού φιλμ φαίνεται περιορισμένη (ή 
και «εγκλωβισμένη»), η παραγωγή φτωχική και ότι οι κινημα-
τογραφικές δυνατότητες που προσφέρει το μέσο δεν αξιοποι-
ούνται όσο θα έπρεπε. Μια «θεατρική» ταινία τις περισσότε-
ρες φορές είναι βαρετή, μια ανέμπνευστη μεταφορά από το 
σανίδι στην οθόνη.

Η «Αφροδίτη με τη Γούνα» ξεκινά, λοιπόν, με τις πιθανό-
τητες εναντίον της. Όχι απλά έχει θεατρική προέλευση (το 
αρχικό έργο γράφτηκε από τον Αμερικανό Ντέιβιντ Άιβς), 
αλλά και ο θίασός της απαριθμεί μόλις δύο άτομα. Επιπλέον, 
όλη η εξέλιξη της υπόθεσης, διαδραματίζεται σχεδόν σε 
πραγματικό χρόνο και δεν ξεφεύγει ποτέ από το πλαίσιο ενός 
κλειστού θεάτρου. Ακόμα χειρότερα, η ίδια η ταινία αφορά 
το ανέβασμα μιας παράστασης, που βασίζεται με τη σειρά 
της στο ομώνυμο βιβλίο. Αν, μάλιστα, φέρεις στο νου και την 
προηγούμενη θεατρικής προέλευσης απόπειρα του Πολάνσκι 
(«Ο Θεός της Σφαγής»), υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να μη 
δώσεις καν την ευκαιρία σε αυτό το φιλμ. Και αυτό, ίσως, θα 
είναι ένα από τα μεγαλύτερα φιλμικά σου λάθη για την τρέ-
χουσα σεζόν!

Γιατί όλα όσα δε λειτούργησαν στο «Θεό της Σφαγής», λει-
τουργούν με εντυπωσιακή ακρίβεια στην «Αφροδίτη με τη 
Γούνα». Ο κλειστός χώρος προσδίδει την κλειστοφοβία και 
την έλλειψη διαφυγής που χρειάζεται, η αφήγηση χτίζεται 
αριστοτεχνικά ατάκα με την ατάκα, όπως ένα λεπτοδουλε-

Είδος 
Κομεντί

Σκηνοθεσία 
Ρομάν Πολάνσκι

Καστ 
Εμανουέλ Σενιέ,  
Ματιέ Αμαλρίκ

Διάρκεια 
96’

Διανομή  
SEVEN FILMS

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου
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μένο θεατρικό κείμενο, η διεύθυνση φωτο-
γραφίας παίζει με το φωτισμό και τις σκιές, το 
ίδιο το σκηνικό προσφέρει λεπτομέρειες που 
φανερώνονται αριστοτεχνικά στην πορεία 
της αφήγησης και οι ενδυματολογικές επι-
λογές είναι από μόνες τους ένα διαρκές παι-
χνίδι ανάμεσα στο χρόνο, τις προκαταλήψεις 
και το παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα στα δύο 
φύλα. Ακόμα και η παιχνιδιάρικη μουσική 
του Αλεξάντρ Ντεσπλά (ναι, δεν είναι η ιδέα 
σου, ακούς και μπουζούκι) ή τα ηχητικά εφέ, 
που δημιουργούν ήχους για όλες τις θεατρικές 
παραδοχές των δύο χαρακτήρων κατά την 
πρόβα τους, συμβάλλουν για να δημιουργηθεί 
μια υπερβατική ατμόσφαιρα, καθώς, όσο περ-
νάει η ώρα, γίνεται σαφές ότι η ιστορία δεν 
αφορά απλά μια ηθοποιό και ένα σκηνοθέτη 
στο εδώ και το τώρα.

Κι αν ο Πολάνσκι ως κύριος συντονιστής 
όλων των παραμέτρων βρίσκεται σε άριστη 
φόρμα αξιοποιώντας την εμπειρία του στη 
σκηνοθεσία κλειστών χώρων (ποιος μπορεί 
να ξεχάσει την «Αποστροφή», το «Μωρό της 
Ρόζμαρι» ή τον «Ένοικο»;), αυτό που πραγμα-
τικά εντυπωσιάζει είναι οι δύο ερμηνείες που 
καταφέρνει να κερδίσει από την Εμανουέλ 
Σενιέ και το Ματιέ Αμαλρίκ, των οποίων οι 
χαρακτήρες διανύουν ένα πολύ μεγάλο ταξίδι 

(συγκριτικά με τη διάρκεια της ταινίας) και 
τίποτα δε θα λειτουργούσε, αν το κάθε στάδιο 
δε δινόταν με τόσο εντυπωσιακή φυσικότητα 
και ροή.

Από τη μια πλευρά, η Σενιέ ξεκινά ως μια 
κλισαρισμένη γυναικεία φιγούρα, μαζί με 
τα στερεότυπα περί σέξι εμφάνισης, ψηλά 
τακούνια και σαχλό μάσημα της τσίχλας, 
για να εξελιχθεί στην απόλυτη, διαχρονική 
γυναικεία ύπαρξη, με όλη τη δύναμη που της 
αρμόζει. Η Σενιέ είναι χάρμα οφθαλμών στον 
ουσιαστικά πολλαπλό ρόλο τής ηθοποιού, 
που καλείται να ερμηνεύσει έναν θεατρικό 
ρόλο, στον οποίο η θεά Αφροδίτη λαμβάνει 
ανθρώπινη μορφή για να ικανοποιήσει τις 
ορέξεις ενός άνδρα, ο οποίος με τη σειρά του 
είναι η θεατρική απόδοση του συγγραφέα τού 
θεατρικού Λεοπόλντ φον Ζάχερ-Μαζόχ (ναι, ο 
«μαζοχισμός» ως έννοια προήλθε από αυτόν). 
Αν ο κόσμος ήταν δίκαιος, η Σενιέ θα έπρεπε 
να συμμετέχει σε όλες τις φετινές οσκαρικές 
συζητήσεις. Ο δε Αμαλρίκ, προσωποποίηση 
του ίδιου τού Πολάνσκι, όχι μόνο προβάλ-
λει τις ανασφάλειες του ίδιου τού Πολωνού 
δημιουργού (και, πιθανότατα, μερικές από 
τις πιο βαθιές του σκέψεις - πολύ ενδιαφέ-
ρον το συμπέρασμα ότι Μαζόχ και Πολάνσκι 
ίσως να έχουν κοινά… γούστα) αλλά και τις 
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αντιφάσεις του ίδιου τού ανδρικού φύλου. 
Ακούγεται ελαφρώς «δήθεν» και «ασαφές», 
όμως, είναι αδύνατον να περιγράψεις ακρι-
βώς τα πολλαπλά επίπεδα της ιστορίας και το 
μέγεθος των προεκτάσεων, χωρίς να εισέλθεις 
στην… περιοχή των spoilers. Αρκεί να πούμε 
ότι η ιστορία αφορά όχι μόνο το παρόν και το 
παρελθόν, αλλά ενδεχομένως και ολόκληρη 
την ιστορία των δύο φύλων, και οι Σενιέ και 
Αμαλρίκ την πουλάνε εξαιρετικά με (πηγαίο) 
χιούμορ, σάτιρα αλλά και σοβαρότητα κάθε 
ένα λεπτό του φιλμ.

Συμπερασματικά, η θεατρική προέλευση μιας 
ταινίας δεν είναι από τη φύση της αρνητικό 
στοιχείο. Ίσα ίσα που μπορεί να λειτουργήσει 
και υπέρ της, όταν ο σκηνοθέτης μπορεί να 
τονίσει με τον σωστό τρόπο τα σημεία εκείνα 
που θα υποστηρίξουν τη μετάβασή της σε 
ένα άλλο αφηγηματικό μέσο. Στην «Αφρο-
δίτη με τη Γούνα», ο Πολάνσκι, όχι μόνο 
κάνει ένα αμερικανικό θεατρικό να μοιάζει 
απόλυτα γαλλικό και στη συνέχεια… οικου-
μενικό, αλλά δημιουργεί μια ολοκληρωμένη 
ταινία που όχι απλώς διασκεδάζει αλλά και 
προβληματίζει, αποτελώντας ένα από τα πιο 
ολοκληρωμένα κινηματογραφικά πακέτα τής 
χρονιάς. Όταν στο τέλος τού φιλμ, η πόρτα 
τού θεάτρου κλείσει ξανά, τίποτε δε θα είναι 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Διασκεδαστικό, αστείο, αγωνιώδες, ρομα-
ντικό, καυστικό. Το φιλμ του Πολάνσκι τα 
έχει όλα και αποτελεί ιδανική επιλογή για 
τη μεγαλύτερη μερίδα του κοινού. Μπορεί 
να μιλάει γαλλικά αλλά είναι όσο πιο διε-
θνές γίνεται. Άσε που αν το απορρίψεις, 
θα χάσεις μια από τις πιο εντυπωσιακές 
γυναικείες ερμηνείες τής χρονιάς. Ακόμα 
επιμένεις ότι «θες σινεμά, όχι θέατρο»; 
Εντάξει, θα τα καρφώσω όλα στη θεά 
Αφροδίτη και η ευθύνη θα είναι όλη δική 
σου.

official trailer

imdb

link me

πια το ίδιο για τους δύο χαρακτήρες. Και ο 
θεατής θα είναι ευτυχισμένος που επέλεξε να 
παρακολουθήσει μαζί τους αυτή την αλλαγή.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=j8BHWN50rns
http://www.imdb.com/title/tt2406252/?ref_=nv_sr_1
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ΣΤΟ ΚΕΝΟ ΤΗΣ (2012)
(LEMALE ET HA’HALAL)

Είδος 
Ρομαντικό Δράμα

Σκηνοθεσία 
Ράμα Μπουρστάιν

Καστ 
Χαντάς Γιαρόν,  
Γιφτάχ Κλάιν,  
Χαΐμ Σαρίρ,  
Ράζια Ισραέλι,  
Ρενάνα Ραζ

Διάρκεια 
90

Διανομή  
STRADA FILMS

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

18χρονη κορασίδα, μέλος μιας παραδοσιακής ορθό-
δοξης χασιδικής οικογένειας στο σύγχρονο Τελ Αβίβ, 
ετοιμάζεται να παντρευτεί με έναν υποσχόμενο νέο, 
τον οποίο έχει διαλέξει για εκείνη η οικογένειά της. 
Όταν, όμως, ξαφνικά πεθάνει η αδελφή της, αφή-
νοντας τον άνδρα της με ένα νεογέννητο μωρό στην 
αγκαλιά, η νεαρή κοπέλα θα κληθεί να καλύψει το 
κενό τής αδελφής της και να βρεθεί νύφη στο πλευρό 
του… κουνιάδου της, παρά τις διαφορετικές επιθυμίες 
της.

Αν το δούμε ψυχρά, το «Στο Κενό της» θα μπορούσε να είναι 
μια παραλλαγή ενός βιβλίου της Τζέιν Όστεν! Βουτηγμένο 
στο ρομαντικό φολκλόρ και τους άγραφους κανόνες μιας 
κοινωνίας που δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην «οργά-
νωση» και τον προγραμματισμό των γάμων των μελών τής 
οικογένειας (συμπεριλαμβανομένης και της συλλογικής επι-
λογής τού κατάλληλου γαμπρού), το φιλμ δε διαφέρει στην 
ουσία του πολύ από τις θεματικές των πιο διάσημων βιβλίων 
της Αγγλίδας συγγραφέως, αν και εκείνα διαδραματίζονται 
σε ένα διαφορετικό χωροχρονικό πλαίσιο.

Αυτό που κάνει τη διαφορά, είναι ότι η σεναριογράφος και 
σκηνοθέτις Ράμα Μπουρστάιν είναι επίσης μέλος της χασι-
δικής κουλτούρας. Αυτό της επιτρέπει να παρουσιάσει την 
παραδοσιακή θεματική της ταινίας της με μια μοντέρνα 

14 ΝOEΜΒρΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι Εβραίοι και 
πέφτουν συνοικέσια. 
Ένα κενό κάθισμα από 
εμένα…
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ματιά, πιο λιτή από όσο θα περίμενε κανείς, 
το ίδιο κριτική όσο και απολογητική. Η 
Μπουρστάιν, εξάλλου, δεν έχει στόχο να 
εγκαταλείψει τον τρόπο ζωής της, ούτε να 
στηλιτεύσει την κουλτούρα της, αλλά να 
χρησιμοποιήσει το κοινωνικό και λαογρα-
φικό στοιχείο που της προσφέρεται προς 
όφελος μιας ιστορίας που κινείται ανάμεσα 
στο ρομαντισμό, τα ψήγματα χιούμορ και τα 
αυστηρά δραματικά ξεσπάσματα, αποφεύγο-
ντας έντεχνα το μελόδραμα και τις ακραίες 
συμπεριφορές, έχοντας πλήρη γνώση όλων 
των παραμέτρων αλλά και «διεθνή» ματιά. 

Παράλληλα, αποδεικνύεται εξαιρετικά 
εγκρατής στη γραφή της, ξέροντας ακριβώς 
πότε να κλείσει ένα πλάνο χωρίς να πλατειά-
ζει, γεγονός που γίνεται απόλυτα αντιληπτό 
στο φινάλε, καθώς η μαύρη οθόνη πέφτει 
την ιδανική στιγμή. Η Μπουρστάιν διατηρεί 
τη ματιά μιας γυναίκας που πέρασε από την 
ηλικία τής πρωταγωνίστριάς της και, ενδεχο-
μένως, βίωσε πολλούς από τους προβληματι-

σμούς της, όμως, τώρα, λόγω της ηλικίας της, 
φαίνεται να έχει ισορροπήσει ανάμεσα στο 
«ηθογραφικό» καθήκον τής κουλτούρας της 
και των προσωπικών της επιθυμιών. Ακόμα 
και οι αντιφάσεις της ίδιας της ηρωίδας, 
παρακολουθούνται με συμπόνια από τη σκη-
νοθέτιδα. Η Σίρα ποτέ δεν είχε επιλογή στον 
άνδρα που έμελλε να γίνει ο σύζυγός της. 
Απλά, η αρχική επιλογή είχε ταιριάξει και με 
τα δικά της θέλω. Όταν η επιλογή των συγ-
γενών άλλαξε, η Σίρα αντιλαμβάνεται ότι όχι 
απλά δεν έχει πλέον επιλογή αλλά ότι, από 
την αρχή, δεν είχε ποτέ αυτό το δικαίωμα. 
Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προέ-
κταση, που μόνο ένα μέλος της κοινότητας θα 
μπορούσε να περιγράψει με τέτοια ακρίβεια.

Από την κατασκευή των κοστουμιών μέχρι 
την εσωτερική διαρρύθμιση των χώρων (το 
«Στο Κενό της» ανήκει σε εκείνο το είδος 
ταινίας που βασίζεται σχεδόν εξολοκλήρου 
στην αρτιότητα σκηνικών και κοστουμιών 
για να πετύχει) και από τη μουσική υπό-
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κρουση μέχρι το αποτελεσματικό μοντάζ 
που δεν αφήνει την αισθηματική πλευρά τού 
έργου να το περιορίσει αμιγώς στην περιοχή 
τής ρομαντικής κομεντί, η ταινία καταφέρ-
νει περισσότερα από αυτά που θα περίμενε 
κανείς εξαρχής, κυρίως λόγω της ειλικρί-
νειας της Μπουρστάιν στην αποτύπωση 
των αυστηρών κανόνων τής κοινωνίας της 
αλλά και χάρη στο πρωταγωνιστικό ζεύγος 
των Χαντάς Γιαρόν (η οποία κέρδισε και το 
βραβείο γυναικείας ερμηνείας πέρυσι στη 
Βενετία) και Γιφτάς Κλάιν που, εκτός από τα 
λόγια, βασίζονται μοναδικά στις σιωπές, τα 
βλέμματα και την αυτονόητη αμηχανία στη 
σχέση μεταξύ των χαρακτήρων τους.

Η ταινία θυμίζει στην προσέγγιση το πρό-
σφατο «Ένας Χωρισμός» του Ασγκάρ Φαρα-
ντί, προσπαθώντας να απεικονίσει κάτι 
απόλυτα παραδοσιακό με μοντέρνα, αυστηρή 
ματιά και είναι από τις ταινίες που μπορούν 
να μιλήσουν σε μεγάλο μέρος του κόσμου 
παρά το συγκεκριμένο λαογραφικό τους 
πλαίσιο. Ποιος είπε ότι οι ρομαντικές ταινίες 
χρειάζονται να είναι σαχλές;

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ρομάντζο, φολκλόρ, ωραία μουσική, 
κοστούμια, ηθικά διλήμματα κι ένας έρω-
τας σε αμφισβήτηση. Ναι, μπορεί να μη 
μιλάει αγγλικά, όμως, θα μπορούσε κάλ-
λιστα να είναι ένα ρομαντικό φιλμ επο-
χής. Ευτυχώς, είναι κάτι παραπάνω και 
προσφέρεται για το κοινό που δε θέλει να 
περιορίζει τοπογραφικά τις επιλογές του. 
Εντάξει, δεν είναι και το πιο πρωτότυπο 
φιλμ που έχεις δει ποτέ, αλλά ένα παρά-
θυρο σε μια όχι και τόσο προβεβλημένη 
κουλτούρα θα το ανοίξεις.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.sonyclassics.com/fillthevoid/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7hoxulGKQ7g
http://www.imdb.com/title/tt2219514/
https://www.facebook.com/FillTheVoidUS
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Σ’ ΑΓΑΠΩ (2013)
(HOW I LIVE NOW)

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Κέβιν Μακντόναλντ

Καστ 
Σίρσα Ρόναν, 
Τομ Χόλαντ, 
Τζορτζ ΜακΚέι, 
Χάρλεϊ Μπερντ

Διάρκεια 
101’

Διανομή  
VIDEORAMA

του Ηλία Φραγκούλη

Αμερικανίδα teen φιλοξενείται στα ξαδέλφια, στη 
βρετανική ύπαιθρο, για τις καλοκαιρινές της δια-
κοπές, ερωτεύεται τον μεγαλύτερο από αυτά, αλλά 
το ξέσπασμα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου τούς 
χωρίζει σε διαφορετικά στρατόπεδα...

Αν ήταν πυξίδα, αυτή η ταινία του Κέβιν Μακντόναλντ δε 
θα σε έβγαζε στον απαιτούμενο προσανατολισμό σωτηρίας, 
εκτός κι αν ανήκεις στη μερίδα τού εφηβικού κοινού που 
μπορεί να ταυτιστεί κάπως καλύτερα με την ιδέα της πρώ-
της αγάπης, την ονειροπόλα ψευδαίσθηση μιας δύναμης την 
οποία γεννά το ένστικτο και η καρδιά μαζί. Αυτή η κατηγορία 
θεατών έχει κάτι περισσότερο να ελπίζει, καθώς ο δρόμος 
της επιστροφής τής Ντέιζι προς το σπίτι τού αγαπημένου της 
ίσως επιφυλάσσει ένα σχεδόν ρομαντικό happy end, μέσα 
στο όλο δυστοπικό φόντο τού φιλμ.

Τοποθετημένη στο πλαίσιο ενός κοντινού μέλλοντος, δίχως 
φουτουριστικά στοιχεία αλλά με έντονη την παρουσία των 
στρατιωτικών δυνάμεων και εικόνες τρομακτικών εκρήξεων 
- χτυπημάτων στις μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης μέσω 
των τηλεοπτικών monitors (φευγαλέα θα αναρωτηθείς γιατί 
και πώς βρίσκεται από την Αμερική σε αυτή την ταραγμένη 
ήπειρο η νεαρή ηρωίδα…), τούτη η μεταφορά ενός ακόμη 
young adult αναγνώσματος στη μεγάλη οθόνη φορτίζεται 
αφελώς από λεπτομέρειες που γρήγορα κατανοείς πως δεν 
πρόκειται να αναπτυχθούν σε βάθος. Η «ψυχολογία» τής 
Ντέιζι, που ακούει «φωνές» και μηνύματα από τον αμερικα-
νικό τρόπο ζωής, τον καταναλωτισμό ή το εναλλακτικό της 
lifestyle, όλα συγκρουσιακά και ανισόρροπα μέσα της, δεν 
πετυχαίνει να κάνει ένα πραγματικό κοινωνικό σχόλιο, χρεώ-
νοντας, τελικά, στο χαρακτήρα μονάχα κάποιες άκυρες νευ-
ρώσεις, μερικές από τις οποίες σβήνει «ανεξήγητα» η φλόγα 
της αγάπης…

14 ΝOEΜΒρΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Είναι μια 15αρα γιάνκισα 
και πάει για διακοπές 
στο UK και κάνει «ματά-
κια» στον ξάδελφο, αλλά 
σκάει πόλεμος μεγάλος 
και… άχου τα, μωρέ. Τι τα 
‘χουνε τα πυρηνικά; Nuke 
them! 
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Το γιατί χωρίζονται σε στρατόπεδα φύλων 
και πολλά ακόμη ερωτηματικά γύρω από τη 
δράση τού Στρατιωτικού Νόμου στον οποίο 
πρέπει να υπακούσουν οι πάντες, από τη 
στιγμή τού ξεσπάσματος ενός γενικευμένου 
πολέμου, δε βρίσκουν ποτέ απάντηση, με την 
πλοκή να εξελίσσεται… στον αέρα, καθώς 
κάποιας μορφής «αντάρτικο» απειλεί την 
ασφάλεια των παιδιών - κεντρικών χαρακτή-
ρων τού φιλμ, που αγωνίζονται να ενωθούν 
και να βρεθούν ξανά στο σπιτικό τους. 

Ίσως ο Μακντόναλντ να πίστεψε πως μπορεί 
να κάνει το δικό του «Children of Men» 
(2006), που αισθητικά συγγενεύει απόλυτα 
με το «Σ’ Αγαπώ», όμως, το σενάριο εδώ δεν 
επιφυλάσσει την αλληγορική έμπνευση εκεί-
νης της ταινίας και η ιστορία είναι σίγουρα 
ισχνή για το πιο ενήλικο κοινό. Το ταξίδι 
φυγής τής Ντέιζι με τη μικρότερη εξαδέλφη 
της επιφυλάσσει ένα κάποιο σασπένς, θαυ-
μάσια φωτογραφημένα τοπία της βρετανι-
κής υπαίθρου, λεπτομέρειες μιας κοινωνίας 
υπό κλίμα άλωσης, όλα ταιριαστά ντυμένα 
από τις μελωδίες τού Τζον Χόπκινς. Η Σίρσα 
Ρόναν μένει ελαφρώς εκτεθειμένη (οι νευρώ-
σεις που λέγαμε), όμως, είναι πλέον έμπειρη 
στο να διασώζεται και μόνη, όταν ο ρόλος της 
δεν παρέχει το απαραίτητο «πάτημα» ώστε 
να ερμηνεύσει κάτι πιο εσωτερικό.

Η ταινία σε κερδίζει περισσότερο στο δεύ-
τερο μισό, με ένα αίσθημα πεσιμισμού και 
παραίτησης της ψυχής μπροστά στο αντίξοο 

μέλλον και το φόβο για το θάνατο, η σεκάνς 
στο εγκαταλειμμένο «στρατόπεδο» των 
αγοριών μεταφέρει ρεαλιστικά το ζόφο μιας 
κατάστασης την οποία απεύχεται ο πολιτι-
σμένος, δυτικός πολίτης τού σήμερα και το 
όλο χτυποκάρδι θα νικήσει κάποιες αδυνα-
μίες, για ν’ αφήσει μια γλυκόπικρη γεύση στο 
φινάλε. Ελαφρώς ρηχή, σίγουρα. Αλλά, απ’ 
όπου και να το δεις, όπως λέει και ο πρωτότυ-
πος τίτλος τής ταινίας, έτσι ζούμε σήμερα…  

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ούτε εφηβική, post-apocalyptic περιπέ-
τεια, ούτε ένα δυστοπικό «παραμύθι» 
βαθύτερων εννοιών για την ανθρωπό-
τητα, με μια δόση από νεανικό ρομάντζο 
να παριστάνει την κινητήρια δύναμή του, 
το «Σ’ Αγαπώ» δεν είναι μια κακή ταινία 
ή μια πραγματική αποτυχία. Απλά, θα 
συγκινήσει περισσότερο το κοινό που 
μπορεί να κρατάει ακόμη… λεύκωμα. Όχι 
στο πατάρι! Like now…

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.magpictures.com/howilivenow/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LYQbkmBaHUY
http://www.imdb.com/title/tt1894476/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/HowILiveNow?fref=ts
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Ο ΕΧΘΡΟΣ ΜΟΥ (2013)

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

Φιλήσυχος μέσος ανθοπώλης βλέπει την καθημε-
ρινή του ρουτίνα να διαλύεται, όταν στο σπιτικό του 
εισβάλλουν αλλοδαποί, οι οποίοι λεηλατούν τα υπάρ-
χοντά του και βιάζουν την κόρη του. Ώρα να επέμβει ο 
φασίστας τής διπλανής πόρτας.

Και όμως, ανάμεσα στις ακραίες καλλιτεχνικές ελληνικές 
ταινίες και τα φτηνά εμπορικά «τηλεοπτικά» οχήματα, ο 
Γιώργος Τσεμπερόπουλος «τολμά» να παρουσιάσει μία 
απόλυτα φυσιολογική ελληνική ταινία, που στοχεύει στο 
ευρύ κοινό και βασίζεται κυρίως στη δύναμη της απλής 
(αλλά έντονα επίκαιρης) ιστορίας της. Ναι, «Ο Εχθρός μου» 
είναι μια ταινία που αφορά την κοινωνία τού σήμερα και 
την εικόνα τής οικονομικής και ηθικής κρίσης, όπως και η 
πλειοψηφία των πρόσφατων ελληνικών παραγωγών, όμως, 
η προσέγγισή της δε θα μπορούσε να είναι πιο διαφορετική 
από την (κυρίως εξαγώγιμη) σύγχρονη ελληνική σχολή.

Αυτό δε σημαίνει ότι δεν είναι φροντισμένη. «Ο Εχθρός μου» 
νοιάζεται για τους χαρακτήρες του, αφουγκράζεται το δράμα 
τους, εκφράζει τους προβληματισμούς τους και τα καθημε-
ρινά τους άγχη και, όταν το πρόβλημα τους χτυπά την πόρτα 
(για την ακρίβεια, μπουκάρει βίαια στο σπίτι τους), αντι-
λαμβάνεται τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στον τρόμο, την 
ανασφάλεια και την ανάγκη να επέλθει η ηρεμία (ίσως και 

14 ΝOEΜΒρΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Άμα βάζανε συναγερμούς 
ή καζάνια με βραστό λάδι 
στα μπαλκόνια δεν θα 
χρειαζόταν να βλέπουμε 
τέτοιες ταινίες…

Είδος 
Κοινωνικό Δράμα

Σκηνοθεσία 
Γιώργος Τσεμπερόπουλος

Καστ 
Μανώλης Μαυροματάκης, 
Μαρία Ζορμπά, 
Γιώργος Γάλλος, 
Αντώνης Καρυστινός, 
Θανάσης Παπαγεωργίου, 
Αριάδνη Καβαλιέρου, 
Ηλίας Μουλάς

Διάρκεια 
107’

Διανομή  
ODEON
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περισσότερο από την επιθυμία να επιβληθεί 
η δικαιοσύνη) και το κάνει με μια γλώσσα 
κατανοητή, που θέλει να είναι κατά βάση 
ειλικρινής και έπειτα ουσιώδης. Δεν αρνείται 
κανείς τις ευρύτερες προσπάθειες και επι-
τυχίες του νέου ελληνικού κινηματογράφου, 
όμως, είναι ευχάριστο και ελπιδοφόρο το 
γεγονός ότι η αυτή η νέα γλώσσα δεν είναι 
για όλους μονόδρομος.

Κι αν το φιλμ δεν είναι απόλυτα επιτυχη-
μένο στο δεύτερο μισό του, όπου καλείται να 
δώσει μια κορύφωση ή αίσθηση ολοκλήρω-
σης στην ιστορία του, καταφεύγοντας μάλ-
λον σε εύκολες λύσεις και σε κοινότοπες δρα-
ματικές εξάρσεις, που δεν τιμούν τις αρχικές 
προθέσεις του, η ερμηνεία του Μανώλη 
Μαυροματάκη, στο ρόλο τού πάτερ φαμίλια 
υπό κατάρρευση, καταφέρνει σε όλη της 
τη διάρκεια να μεταδώσει με σαφήνεια την 
εσωτερική μάχη ενός ανθρώπου που καλείται 
να εγκαταλείψει τα πιστεύω του και να έρθει 
σε σύγκρουση με την ίδια του την οικογένεια 
για να προστατέψει ό,τι του έχει απομείνει. 
Είναι ένας ρόλος που θα μπορούσε να γίνει 
γραφικός, όμως, ευτυχώς ο Μαυροματάκης 
κατέχει την εμπειρία για να διατηρήσει το 
τελικό αποτέλεσμα μακριά από τον εύκολο 
εντυπωσιασμό, ακόμα κι όταν οι περιφε-

ρειακοί χαρακτήρες αρχίζουν να αποκτούν 
στερεοτυπικές ταμπέλες και να εκφράζουν 
κοινωνικά κλισέ. Στην τελική, ευπρόσδεκτος 
«Ο Εχθρός μου», παρά τα - επίσης σοβαρά - 
μειονεκτήματά του.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Έχεις απηυδήσει με τις καλλιτεχνικές 
ελληνικές ταινίες όπου δεν καταλαβαίνεις 
τι θέλει να πει ο ποιητής; Είναι η ταινία 
σου. Θέλεις οπωσδήποτε να υπάρχει ένα 
βαθύτερο νόημα σε αυτά που βλέπεις; 
Καλύτερα να προσπεράσεις. Θες να ανα-
καλύψεις αν υπάρχει ελπίδα για το μέσο, 
προσιτό ελληνικό σινεμά; Δοκίμασέ την. 
«Α πα πα, θα διπλοκλειδώσω το βράδυ 
την πόρτα πριν κοιμηθώ, δεν είναι για 
μένα τέτοια πράγματα»; ΟΚ, δεκτό.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.odeon.gr/site/index.php?option=com_fabrik&view=details&tableid=5&fabrik=6&rowid=22500441&lang=el
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Z0NcwXdvBjE
http://www.imdb.com/title/tt2544182/
https://www.facebook.com/pages/%CE%9F-%CE%95%CF%87%CE%B8%CF%81%CF%8C%CF%82-%CE%9C%CE%BF%CF%85/189191317939109?fref=ts
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FREE BIRDS (2013)

του Άγγελου Μαύρου

Μισή μερίδα αλλά ξύπνιος γάλος παραδίδεται ως 
Ιφιγένεια απ’ τη χαζή άτιμη φάρα του σε εκτροφείο 
προς σφαγή ανήμερα Ευχαριστιών, παίρνει χάρη... 
χάρη στο σκασμένο τού Προέδρου των ΗΠΑ και γυρί-
ζει ακουσίως με κούκου ακτιβιστή ομόσταβλο πίσω 
στο… 1621, για να εξαλείψουν τη φονική για το είδος 
τους γιορτή. Θα ερωτευθεί, θα διδαχθεί, θα γίνει ο 
σωτήρας αλανιάρας φυλής προγόνων του κόντρα στα 
κυνηγιάρικα δίποδα; 

Ναι, είναι σα να έψησαν μπούτι τού «Ρίο» (μαζί με στήθος 
τού «Οι Ήρωες του Δάσους» και καρυκεύματα «Μαδαγα-
σκάρης»). Ναι, θα σου λείψει η πρώτη φορά που γεύτηκες το 
«Chicken Run». Αλλά έχει ψαχνό κι αυτό το cartoon πτηνό, 
κωμική περιπέτεια ανθρωπομορφικής πανίδας, sci-fi κλου 
ευτραπέλων, buddy δοκιμασίας μετά σφαλμάτων, τυφεκιο-
φόρου survivor διακυβεύματος κοινότητας κι «η ισχύς εν τη 
ενώσει» επιμυθίου «οι παρέες (ξανα)γράφουν ιστορία», με το 
οποίο ο νους (σεναρίστας και σκηνοθέτης) / χέρι (animator) / 
λαρύγγι (φωνητικός ντουμπλέρ) του «Χόρτον» ψιλομοστρά-
ρει πάλι το λειρί του, τώρα με επωαστήριο την επίδοξη Pixar 
τού Ντάλας, Reel FX.

Tι χαϊδεύεται, ΟΚ, κάπου κάπου στην κλούβα; Η ζωντανή, 
καθαρή βαφή και το σχέδιο διακόσμων και φιζίκ pied de 
poule, οι χαρακτήρες που σε τσιμπάνε αγαπησιάρικα με 
θρεφτάρι την αξιολάτρευτα τσαούσικη σιλουέτα τής μπιρ-
μπιλομάτας κόρης τού αρχηγού Μεγαλόραμφου (γαλοπούλας 
- αμόρε τού ήρωα, για την οποία κλωσσιέται ωραία και μία 
ανέλιξη girl power), και σεκάνς που ανοίγουν στην καλύτερη 
συναρπαστικά στη χειρότερη ψυχαγωγικά τα φτερά τους: 
της παλικαράδικης κόντρας τού νεοφερμένου από το μέλ-
λον γκάου guerilla κολαούζου και τού γιου τού φύλαρχου (με 
γκαγκ το - φυσικά - φούσκωμα του στήθους), τού φαντα-
σμαγορικού ταξιδιού - δίνης στο παρελθόν με μια νοήμονα 

14 ΝOEΜΒρΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Παιδικό με γαλοπού-
λες. Στο χωριό μου θα 
το λέγανε «Ελεύθερα 
Πουλιά». Πιο ωραία δεν 
ακούγεται έτσι; 

Είδος 
Animation

Σκηνοθεσία 
Τζίμι Χέιγουορντ

Διάρκεια 
91’

Διανομή  
FEELGOOD
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χρονομηχανή στο τρέξιμο απ’ τις μυστικές 
υπηρεσίες, και της καταδίωξης των γαλοπού-
λων στο νεοαποικιακό τότε. Αποκορυφωτικά 
διασκεδαστικά το gimmick τής εθιστικής 
telenovella και ένα έξω απ’ αυτό τον κόσμο, 
σε περιβάλλον... Gravity!

Αν θα νοιώσεις ότι το πράγμα κάπου βόσκει, 
φταίει κατ’ αρχήν το ότι είναι κότα η γέμιση 
των σιτεμένων μοτίβων / των αρχετύπων / 
της ιστορίας (που, επίσης, γυροφέρνει αβέ-
βαια τη φάρμα όχι μόνο του ζωοφιλικού 
αλλά και του φυλετικού σχολίου, προσέξτε 
σχετικώς τις ερυθρόδερμες πινελιές «σμή-
νους» αυτοχθόνων, προτού κάνουν την εμφά-
νισή τους ως κομπάρσοι της μυθοπλασίας και 
οι... Ινδιάνοι). Εκτός αυτού, αρκετά, λεκτικά 
ιδίως, αστεία και η ανθρώπινη παρουσία στο 
τραπέζι «κατεβαίνουν» ξεπουπουλιασμένα, 
το 3D δε σε ανεβάζει στον έβδομο ουρανό 
ενώ στο τέλος, και καλά ρεβιζιονιστικά, 
σε ταΐζουν πίτσα (το tie-in τής παραγωγού 
κομπανίας με την αλυσίδα Chuck E. Cheese 
δε φιλοξενείται στην Ελλάδα, κατηγορή-
στε με όσο θέλετε για «γκρίζα»), κάνεις δεν 
κάνεις κρα για τραγανή πετσούλα. Αλλά 
αφού και η ξώβεργα της επιβεβλημένης 

εγχώριας μεταγλώττισης (τον πούλο Όουεν 
Γουίλσον, Γούντι Χάρελσον, Έιμι Πόλερ) δε 
στρίβει όπως συνήθως το λαρύγγι τους, είναι 
ένα όχι προς φτύσιμο πιάτο για όλη την οικο-
γένεια αυτά τα «Free Birds». Εν προκειμένω, 
«μικρέ», δε λέει να κάτσεις στ’ αυγά σου... 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Σπόρε, θα το χαρείς. Κολλημένε με τα 
Angry Birds, βρήκες κινηματογραφικό 
υποκατάστατο. Χορτοφάγε με pet, έχει 
και μήνυμα. Αν κυνηγάς ό,τι μίκι μάους 
βγαίνει στο πανί, θα δεις τη σαλμονέλα. 
Εχθρέ του κινούμενου, βράσε στο ζουμί 
σου.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.freebirdsilfilm.it/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sfd-pIOWBhc
http://www.imdb.com/title/tt1621039/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/FreeBirdsTacchiniInFuga?fref=ts
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Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ (2013)
(EMPEROR)

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Η Ιαπωνία παραδίδεται στους Αμερικανούς έπειτα 
από τους βομβαρδισμούς σε Χιροσίμα και Ναγκα-
σάκι και ο στρατηγός ΜακΆρθουρ φτάνει εκεί για 
την ανοικοδόμησή της Ιαπωνίας και την τιμωρία των 
Ιαπώνων αξιωματούχων. Στρατηγικό ρόλο παίζει ο 
αξιωματικός Μπόνερ Φέλερς, γνώστης της χώρας και 
ερωτευμένος με μια ντόπια δασκάλα της οποίας τα 
ίχνη έχει χάσει.

Δύο ταινίες στην τιμή της μίας παίρνεις με αυτό το (μετα)
πολεμικό δράμα που σκηνοθέτησε ο Πίτερ Γουέμπερ, ο 
οποίος κέρδισε την προσοχή μας με το συγκρατημένα τρυ-
φερό «Κορίτσι με το Μαργαριταρένιο Σκουλαρίκι» και 
απογοήτευσε με το αποτυχημένο reboot τού «Hannibal, η 
Αρχή». Η άνιση πορεία του συνεχίζεται με τον «Αυτοκρά-
τορα», που μέσα στην ίδια ταινία δίνει το ενδιαφέρον προφίλ 
μιας περήφανης χώρας σε κατάσταση ταπείνωσης, αλλά και 
μια χλιαρή, σχεδόν περιττή ερωτική ιστορία.

Η επιλογή στο casting να δοθεί ο ρόλος τού ΜακΆρθουρ στον 
Τόμι Λι Τζόουνς, προετοιμάζει για σκηνές με ένταση με ένα 
χαρακτήρα με προσωπικότητα. Και έτσι είναι. Ο Τζόουνς 
παίζει στα δάχτυλα τα βλέμματα, την πειθώ και την επιβολή 

14 ΝOEΜΒρΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Είναι ο ΜακΑποτέτοιος 
και ο Χιροκάτι και τα 
λένε, ψάχνει κι ένας 
άλλος τη γκόμενά του, 
εγώ «γιωτάς» έκανα 
θητεία, είχα μπάρμπα που 
λένε, peace, bro. 

Είδος 
Πολεμικό Δράμα

Σκηνοθεσία 
Πίτερ Γουέμπερ

Καστ 
Μάθιου Φοξ,  
Τόμι Λι Τζόουνς, 
Έρικο Χατσούνε, 
Μασαγιόσι Χανέντα

Διάρκεια 
105’

Διανομή  
VILLAGE FILMS
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ενός προσώπου όπως ο ΜακΆρθουρ, που 
ήθελε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, 
αλλά και να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία 
για μια φωτογραφία που θα βοηθούσε τη 
φιλοδοξία του να γίνει Πρόεδρος. Δυστυχώς, 
αυτές οι σκηνές είναι λίγες, επειδή το σενά-
ριο εστιάζει σε ένα άλλο πρόσωπο.

Δεν είναι ότι ο Μάθιου Φοξ είναι ανεπαρ-
κής στο ρόλο του Φέλερς, ο οποίος πασχίζει 
να βρει στοιχεία για τη συμμετοχή ή μη του 
αυτοκράτορα Χιροχίτο στη λήψη στρατη-
γικών αποφάσεων για την έναρξη και τη 
λήξη του πολέμου. Κάθε άλλο. Η ερμηνεία 
του είναι λιτή και σοβαρή, ταιριαστή με ένα 
χαρακτήρα που βάζει μπροστά το καθήκον, 
ενώ έχει να αντιμετωπίσει προσωπικά τραύ-
ματα. Αλλά ο Γουέμπερ, εκεί που η ιστορία 
πάει να βγάλει σασπένς και ζουμί με τις 
συνεντεύξεις των Ιαπώνων αξιωματούχων 
που ανοίγονται σιγά σιγά ξεπερνώντας την 
αυστηρή τους στάση για την τιμή και την 
αξιοπρέπεια, το χαλάει με flashback τής ερω-
τικής ιστορίας τού Φέλερς με την αγαπημένη 
του δασκάλα. Τίποτα κακό δεν έχουν οι ερω-
τικές ιστορίες, αρκεί να είναι συναρπαστικές. 
Και αυτή δεν είναι. Ο Γουέμπερ έχει κάνει 

το λάθος να φέρει ανάποδα το πρωτεύον και 
το δευτερεύον στην αξιολόγηση του υλικού 
του. Έτσι, ενώ ο «Αυτοκράτορας» έχει καλές 
στιγμές, στο σύνολό του μάλλον θα οδηγηθεί 
σύντομα στη λήθη.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Σ’ αρέσουν οι ιστορίες με φόντο τον 
πόλεμο; Θα βρεις μερικές καλές σκηνές. 
Σ’ αρέσουν οι ερωτικές ιστορίες ηρώων 
που δεν μπορούν να είναι μαζί λόγω 
συνθηκών; Κάτι μπορεί να δεις κι εσύ. Με 
τον τρόπο που έχει χειριστεί ο Γουέμπερ 
το συνδυασμό τους, όμως, δύσκολα θα 
ενθουσιαστεί κάποιος.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.emperor-themovie.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=np6hEp2IHqE
http://www.imdb.com/title/tt2103264/?ref_=nv_sr_2
https://www.facebook.com/EmperorMovie?ref=hl
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ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥ 
ΔΡΑΚΟΦΟΙΝΙΚΑ: 
ΑΔΑΜΑΣΤΟΣ (2013)

του Άγγελου Μαύρου

Έλεμπρος, Αυτοκρατορία του Δρακοφοίνικα: μαχη-
τής θεαμάτων ύπουλου ιδιοκτήτη σκλάβων σε αγώνες 
προς τιμήν γενεθλίων κόρης αριστοκράτη στρατηγού 
την παίρνει όμηρο, αποδρώντας προς τη φυλή και τη 
σύζυγό του στο Βορρά. Ακολουθώντας έμπιστο κεφα-
λοκυνηγό ανιχνευτή και άνδρες του, ο πατέρας και 
ο - με πολλά issues - αδελφός τής αιχμαλώτου τούς 
καταδιώκουν, αναζητώντας βοήθεια αλλά βρίσκοντας, 
όπως και τα θηράματά τους, κάτι σατανικά «άλλο» σε 
ορεινό φυλάκιο υποτελών τους.

Πόσο δύσκολο είναι να κάνεις «καθαρό» φανταστικό σινεμά 
στην Ελλάδα; Πολύ, εξαιτίας ανυπαρξίας υπόβαθρου: παρά-
δοσης, άψυχων κι έμψυχων όρων παραγωγής, επενδεδυ-
μένου προϋπολογισμού. Πόσο βαραίνει αυτό στο τελικό 
αποτέλεσμα; Ακόμη περισσότερο. «Το Κακό» πετύχαινε, 
μέχρις ενός σημείου, γιατί δε μάσαγε στο sine qua non στο 
είδος των zombie movies γνώρισμα της less is more, φτη-
νής... σαπίλας στο σουλούπι και την πλοκή του. Το «Σούπερ 
Δημήτριος» έως και πετούσε, γιατί έβλεπε με αυθεντι-
κές ακτίνες Χ(ιούμορ) την παρωδική αποστολή του. Αυτή η 
πρώτη επίθεση στο κάστρο τής «παλιάς» fantasy βίας, με 
άκαπνα στη μεγάλου μήκους δικά μας παιδιά να το παλεύ-
ουν, πολιορκητικό κριό τη φερώνυμη comic σειρά τού σενα-
ριογράφου και πρωταγωνιστή εδώ, Γιάννη Ρουμπούλια, 
συν πουγκί 10.000 ευρώ εν πολλοίς κερδισμένα στη 00’s 
agora τού crowdfunding, όσο και αν σε κρατάει δέσμιο από 
περιέργεια (για το πόσες φορές η ασπίδα τής δημιουργικής 
φιλοδοξίας και της connoisseur αγάπης μιας δράκας fans 
μπορεί να αποκρούσει τα πλήγματα της τρόικας εισβολέων 
«απειρία - ερασιτεχνισμός - αδεξιότητα» επί δίωρο) και παρά 
τη γενναιότητά της, λαβώνεται μοιραία και σχεδόν θανάσιμα 
πανταχόθεν. 

14 ΝOEΜΒρΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Επική φαντασία με μονο-
μάχους στην Πεντέλη; 
Τεράστια #trolia, λέμε! 
Από ατάκες και πλοκή 
δεν έπιασα πολλά, έπεφτε 
γέλιο και τα κάλυπτε όλα. 
Εύγε, μάγκες. Την επό-
μενη φορά ΠΙΟ ουγκ!

Είδος 
Περιπέτεια Επικής 
Φαντασίας

Σκηνοθεσία 
Θάνος Κερμίτσης

Καστ 
Γιάννης Ρουμπούλιας, 
Κωνσταντίνα Γεωργαντά, 
Θάνος Κερμίτσης,  
Μελέτης Γεωργιάδης,  
Άρης Καπλανίδης,  
Κυριάκος Κορογιάννης, 
Γεωργία Γιαννακούδη, 
Γιώργος Μπούγος

Διάρκεια 
126’

Διανομή  
FILMBOY PICTURES
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Τι δεν είναι σπαθί; Από τη μία οι χειροποί-
ητες και από την άλλη οι δάνειες καλλιτε-
χνικές προδιαγραφές (κυρίως τα κοστούμια 
και το φροντιστήριο) που διασταυρώνουν 
ξίφη ανεπιθύμητα χτυπητά για το μάτι και 
εις βάρος τής εικαστικής ομόνοιας του ασκε-
ριού. Η εκ των ενόντων και φάτσα κάρτα 
μοιρασιά ρόλων, όπως κι οι do it yourself ή 
δειλά διδαγμένες (ο μιλιτέρ Γεωργιάδης, η 
δεσποσύνη Γεωργαντά) εξπρεσιονιστικές 
ερμηνείες απ’ τους... ιππότες αλλά μη ετοι-
μοπόλεμους συντελεστές. Ο φυσικού φωτός 
αποχρωματισμός που πίπτει δίκην πέλεκυ 
ισοπεδωτικά υφολογικά στο εμφανισμένο 
«φιλμ» και εκθέτει το γυναικείο κυρίως, 
«βάφομαι για να πάω Dark Sun» μακιγιάζ. 
Το high-definition άδραγμα σιδηρόφρακτης 
splatter αδρεναλίνης που, αποφεύγοντας 
συχνά σαν το διάολο τα γενικά και αφήνο-
ντας στα man to man action... φιγούρες εκτός 
κάδρου, κρατάει με το ζόρι ζωντανή την 

πανοπλία της στα θαρραλέα arte povera εφέ 
και το μοντάζ αυτοθυσίας. Και, τελευταίος 
των Μοϊκανών (γκουχ γκουχ), η σεναριακή 
προβιά: στους δευτεράνζ χαρακτήρες - τζου-
τζέδες ή σφαχτάρια, σε διαλόγους για σκί-
σιμο, στην αντιεπέλαση της στερεοτυπικής 
πλοκής, στο comic relief σκετς χειραφέτησης, 
στο κραυγαλέο αφύλαχτο των κρατουμένων 
στη σκηνή απόδρασης, στην υπερφυσική 
αποκρυφιστική ανέλιξη, κυρίως. 

Όχι ικανός αλλά υπαρκτός λόγος - εθνικής 
ή genre - υπερηφάνειας το ότι σου είναι 
αδύνατο να κάνεις πλάκα με ό,τι παίζει εδώ. 
Είναι το μαγικό (λέμε τώρα) φίλτρο «Κόναν 
ο Βάρβαρος» του Μίλιους (δούλος - φονικό 
όπλο με σεβντά γυρεύει εκδικητικά αναπαμό, 
η Βαλέρια εκεί βαφτίζει τη Βαλέρια εδώ) 
και «Σάρκα και Αίμα» του Φερχόφεν (VIP 
γκόμενα - λάφυρο προσφέρει booty προτού 
χτυπήσει Σύνδρομο της Στοκχόλμης κι αλλά-
ξει στρατόπεδο); Τα ξέφτια από το «Μονο-
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μάχο» (αποκαλύψου «Game of Thrones», 
από εκεί άρπαξες και διακόρευσες το κρύβε 
λόγια μοτίβο αιμομιξίας) ως τα «Χάρι Πότερ» 
(οι look Θανατοφάγων στο πιο οστέινα απτό 
φρίκουλες αντίπαλοι σε δύο δόσεις); Η 
Πεντέλη κι η Πάρνηθα ως ξένος Μεσαίωνας, 
όπου στην τελική... σκάει ακόμα και κάτι σαν 
σκανδιναβικό troll (μια τομή τής μυθολογίας 
τής Βαλτικής και των Ρωμαίων ακούγεται 
ολούθε ως αχός, ούτως ή άλλως); Το cool 
πενάκι credits; Ό,τι κι αν τον υπερασπίζεται, 
αν εμπνεόμενος απ’ τον νικηφόρα αγονάτι-
στο ήρωά του αυτός ο ουλαμός συνεχίσει να 
εφορμά, θα χτυπήσει αναμφίβολα γρήγορα 
μια καλύτερη ταινία. Αν όχι, θα μπορούν να 
υπερηφανεύονται ότι έπεσαν ως οι no budget 
Τζέιμς Πάρις της γενιάς και της category 
του «Dungeons and Dragons». Όλοι μαζί και 
κάθε ένας τους «Αδάμαστος». Ας μη σαλπίσω 
«μπου» πριν απ’ το επόμενό τους ντου...

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Έχεις (διαβάσει) τα τεύχη, αγαπάς 
Ρόμπερτ Χάουαρντ, τη βρίσκεις με τους 
Λάνιστερ; Πας με την Arma Hellas στολή 
σου και (προσ)εύχεσαι στον Κθούλου να 
βγει και video game. Δεν ξέρεις τι εστί 
«Ντοθράκι»; Μην κοπείς. Ευγενής τού 
arthouse ή μουλτιπλεξάς που δεν μπορείς 
το λεπίδι; Άσ’ τους, έχουν μείνει στο χτες, 
κι είναι κι αγροίκοι.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.indomitablemovie.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=W9v-3IxjUJ4
http://www.imdb.com/title/tt2182163/
https://www.facebook.com/Indomitable
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ΣΤΗ ΜΑΧΗ  
ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ (2013)
(BATTLE OF THE YEAR)

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Η Αμερική έχει να κερδίσει 15 χρόνια σε διαγωνισμό 
χορού breakdance ή, όπως το λένε πια, b-boying. Μια 
ομάδα συντίθεται με σκοπό τη συμμετοχή και τη νίκη 
στον επόμενο παγκόσμιο διαγωνισμό.

Με προφανή πρόθεση να εκμεταλλευτεί την επιτυχία τού 
franchise των ταινιών «Step Up», το «Στη Μάχη του Χορού» 
επιχειρεί να στήσει μια παρόμοια συνταγή: Εντυπωσιακά 
χορευτικά, στοιχειώδη πλοκή, λιγότερο από στοιχειώδη 
υποκριτική. Ενώ ωστόσο, στα «Step Up», παρά το γεγονός ότι 
γνωρίζεις πως βλέπεις μια ανοησία, μπορεί και να αφεθείς να 
σε συνεπάρει με τα εξωτικά locations και τα παράλληλα love 
stories, σε αυτή την περίπτωση η νοημοσύνη σου αρνείται να 
παραδοθεί. Η ταινία είναι απλώς κακή. Και ούτε το άσκοπο 
3D, ούτε τα ειδικών σωματικών απαιτήσεων, αλλά μάλλον 
ανέμπνευστα, χορευτικά μπορούν να σε παρασύρουν.

Ο Μπένσον Λι βασίζεται σε ένα παλιότερο δικό του ντοκι-
μαντέρ, το οποίο εξελίσσει σε μυθοπλασία, ακολουθώντας 
κάθε πιθανό κλισέ ταινίας στρατολόγησης και διαγωνισμού. 
Επικεφαλής είναι ένας προπονητής, πρώην χορευτής, χωρι-
σμένος και με προβλήματα με το ποτό (boooooring!). Θα 
συγκεντρώσει ένα πολυφυλετικό group χορευτών και μέσα 
από μια σκληρή διαδικασία προπόνησης σε ένα παλιό ανα-
μορφωτήριο θα τους ετοιμάσει για την κλιμάκωση της ται-
νίας, το τουρνουά όπου η μεγάλη δύναμη είναι οι πανίσχυροι 
Κορεάτες. Μέσα σε όλο αυτό, παίζει και ο Κρις Μπράουν. 
Σφαλιάρες δε δίνει.

14 ΝOEΜΒρΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Καγκουριά ομάδας θέλει 
να κερδίσει σε διαγωνι-
σμό χοροπηδητού. Κι ούτε 
ένα τσιφτετέλι! Ουστ!

Είδος 
Μουσικοχορευτικό

Σκηνοθεσία 
Μπένσον Λι

Καστ 
Τζος Χόλογουεϊ,  
Λαζ Αλόνσο,  
Τζος Πεκ,  
Κρις Μπράουν

Διάρκεια 
110’

Διανομή  
FEELGOOD
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν είσαι fan των ταινιών χορού τύπου 
«Step Up», ίσως να χαρείς με τα χορευ-
τικά για εύκαμπτα σώματα. Μέχρι να τα 
δεις, όμως, θα πρέπει να ανεχτείς κακό 
story, κακές ερμηνείες και ασήμαντη 
σκηνοθεσία. Και πολύ, μα πολύ product 
placement.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.battleoftheyear-movie.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sb9UfmaZXIc
http://www.imdb.com/title/tt1532958/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/boty?fref=ts
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http://freecinema.gr/fragoulis-in-3/

