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Τ 
ην Κυριακή που μας πέρασε… πήγα 
σινεμά! Ακούγεται κάπως αστείο, το 
ξέρω. Αλλά το έκανα ακριβώς όπως θα 
το έκανες κι εσύ. Και νομίζω πως θα 

ήταν μια χρήσιμη εμπειρία και για πολλούς… 
συναδέλφους μου!

Την Πέμπτη το πρωί, λοιπόν, άνοιξα τη σελίδα 
του FREE CINEMA με τις κινηματογραφι-
κές αίθουσες και έψαξα να δω πού παίζει το 
«Ξενοδοχείο Grand Budapest» στο κέντρο 
της Αθήνας, έτσι ώστε να εξυπηρετεί και την 
παρέα μου. Έμπασσυ, 17:50, Κυριακή. Θαύμα! 
Ό,τι έπρεπε για να συνοδευτεί και από ένα 
βραδινό δείπνο μετά. Εννοείται πως η μονή 
αίθουσα είναι προτεραιότητα, διότι οι περισ-
σότεροι από εμάς και μέσα σε τέτοιες μεγα-
λώσαμε, αλλά και αυτές έχουμε πλησίον της 
οικίας μας. Και πρέπει να τις έχουμε.

17:30, απόγευμα Κυριακής, και το πεζοδρόμιο 
της Πατριάρχου Ιωακείμ ήταν… μπλοκαρισμένο 
από την ουρά στο ταμείο! Διπλή η χαρά. Και 
γιατί έβλεπα μπροστά μου αυτή την όμορφη 
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Hλίας Φραγκούλης

εικόνα του κόσμου που είχε βγει για να πάει 
σινεμά, όσο και γιατί ο Γουές Άντερσον είναι 
αγάπη τεράστια, κι ας το είχα ήδη δει το φιλμ 
πριν από ένα δεκαήμερο σχεδόν. Η συγκί-
νηση που είχα μετά την προβολή, μαζί με την 
ακόμα μεγαλύτερη ουρά για τη δεύτερη παρά-
σταση, δεν περιγράφεται. Από τη δεκαετία 
του ’80 κατέβαινα διαρκώς αυτά τα σκαλιά, 
στις μηνιαίες προβολές της Ταινιοθήκης της 
Ελλάδας… γερνούσα εντός αιθούσης, εκεί 
άκουσα για πρώτη φορά το καλύτερο τραγούδι 
που γράφτηκε ποτέ (για εκείνη τη σκηνή με 
το jukebox μιλάω…), εκεί είδα τη μισή (και 
βάλε) φιλμογραφία του Ρενέ, του Φελίνι ή του 
Γκοντάρ, εκεί έσπαγα πλάκα με τις ηλικιωμέ-
νες Κολωνακιώτισσες που προσκυνούσαν το 
σινεμά του Άιβορι και σε… κάθε «εκεί» έχω 
εκατοντάδες ιστορίες που συνοδεύουν με ανα-
μνήσεις τις αντίστοιχες προβολές. Μέχρι που 
θυμάμαι ποιες ταινίες έχω δει και πού! Δε θέλω 
να γίνω ο εχθρός κάποιων άλλων αιθουσών, 
όμως, δοκίμασε να θυμηθείς σε ποιο… νούμερο 
του τάδε multiplex είχες δει το…

http://www.iliaskyriazis.com/
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Η ΑΟΡΑΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ (2013) 
(THE INVISIBLE WOMAN)

η γνωμη του mr. klein

Είναι αυτός ο Ντίκενς και 
«τα φοράει» στη σύζυγο. 
Από εκείνες τις ταινίες 
με τα παλιακά φορέματα 
που ρημάζουνε το Χυτή-
ρογλου. Θα έλεγα τώρα τι 
έπρεπε να είναι αόρατο, 
αλλά…

13 μαρτΙΟΥ 2014 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Βιογραφικό Δράμα

Σκηνοθεσία 
Ρέιφ Φάινς

Καστ 
Φελίσιτι Τζόουνς,  
Ρέιφ Φάινς,  
Κριστίν Σκοτ Τόμας,  
Τομ Χολάντερ

Διάρκεια 
111’

Διανομή  
ΣΠΕΝΤΖΟΣ

Ατάλαντη ηθοποιός (που είναι το επάγγελμα της 
οικογένειάς της), αλλά εξαιρετικά διαβασμένη, δια-
νοούμενη, μόλις ενήλικη νεαρά, η Νελ γοητεύει τον 
παντρεμένο και με μισή ντουζίνα παιδιά Κάρολο 
Ντίκενς, στο απόγειο της καριέρας του. Παρά τους 
δισταγμούς της και με παρότρυνση της μητέρας της, 
γίνεται μυστική ερωμένη τού διάσημου συγγραφέα 
μέχρι το τέλος της ζωής του.

Η έμπνευση δε μου περισσεύει τις τελευταίες μέρες. Δυσκο-
λεύομαι να περάσω τις σκέψεις μου στον γραπτό λόγο, 
καθώς ένα writer’s block με περιτριγυρίζει επικίνδυνα. Σε 
αυτή την περίπτωση, όμως, μισή… δυσκολία / ντροπή δική 
μου, και μισή αυτού του κινηματογραφικού πονήματος, το 
οποίο καλούμαι να σχολιάσω. Γιατί ένα είναι σίγουρο: ούτε 
αυτής της ταινίας εποχής, αποκάλυψης άγνωστων πτυχών 
τής αληθινής ζωής μιας τεράστιας ιστορικής προσωπικότη-
τας της περισσεύει έμπνευση…

Στην κατασκευή της είναι άρτια και όχι τυχαία υποψήφια 
για Όσκαρ κοστουμιών στη φετινή απονομή. Δεν είναι, 
όμως, μόνο η… ντυμένη όψη τής Βρετανίας του 1850 και 
μετά που μεταγγίζεται εύστοχα στο πανί. Είναι και το καλ-
λιτεχνικό και κοινωνικό κλίμα τής εποχής, που μετουσιώνε-
ται σε σινεμά σχεδόν αυτούσιο. Αφενός τόσο η χαρακτηρι-
στική τόλμη των (ανδρών) καλλιτεχνών να πρωτοπορήσουν 
και να ζήσουν κόντρα στις συμβάσεις και τον καθωσπρε-
πισμό, όσο και η μεγαλύτερη ελευθερία και ανοχή που 
απολάμβαναν (και απολαμβάνουν ακόμα) τα αρσενικά να 
εκπληρώσουν της «παράνομες» επιθυμίες τους, σου ερε-
θίζουν τη σκέψη. Από την άλλη, η τραγωδία που βίωναν οι 
γυναίκες εκείνης της εποχής του «πολιτισμένου» κόσμου 
(και βιώνουν ακόμα σε υπερβολικά πολλές γωνιές του «απο-
λίτιστου» πλανήτη), σου γρατζουνά ενοχλητικά τη συνεί-

της Ιωάννας Παπαγεωργίου
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δηση. Εγκλωβισμένες σε τρεις και μόνο, 
άκαμπτους κοινωνικούς ρόλους (εκείνους 
της συζύγου, της μητέρας και της παλλακί-
δας), ακροβατούν διαρκώς σε μια οδυνηρά 
αιχμηρή κόψη. Πρώτα, ανάμεσα στην κοι-
νωνικά έκνομη ανάγκη του μυαλού τους για 
τροφή και στα παράλογα, κι όμως λιγότερο 
απαράδεκτα σκιρτήματα της καρδιάς τους. 
Μετά, μεταξύ του θαυμασμού τους για το 
δημιουργικό μεγαλείο του συντρόφου τους 
(η Νελ υποκύπτει οριστικά στο flirt του 
Ντίκενς, όταν της ζητά τη γνώμη της για το 
τέλος του «Μεγάλες Προσδοκίες»), και της 
απέχθειάς τους για τη σκληρότητα με την 
οποία αντιμετωπίζουν τις νόμιμες συζύγους 
τους (η Νελ προφανώς υποφέρει και δια-
μαρτύρεται έντονα κάθε φορά που ο Κάρο-
λος ντροπιάζει σχεδόν μοχθηρά την Κάθριν 
Ντίκενς, που στο κάτω-κάτω της γραφής 
υπήρξε άψογη στο ρόλο τής συζύγου και 
μητέρας). Και, τέλος, στο ενδιάμεσο του κοι-
νωνικά εκπληρωμένου, δημόσιου παρόντος 
τους (υποδειγματική σύζυγος και μητέρα 
πλέον η Νελ, θυμάται το παρελθόν της με 
τον Ντίκενς σε flashback) με το στοιχειω-
μένο, κρυφό παρελθόν τής αυτοεκπλήρωσης 
τους. 



PAGE 9 



PAGE 10 | FREE CINEMA | ISSUE#103

Ωστόσο, στην καρδιά της, στην ψυχή της, 
αυτή η «Γυναίκα» παραμένει, όνομα και 
πράγμα, «Αόρατη». Χωρίς ουσία, χωρίς χτυ-
ποκάρδι, χωρίς λαχτάρα. Τι και αν ο σκη-
νοθέτης Φάινς, με τη συνέργεια του μοντάζ 
του εικονοποιούν μεθυστικά τα συνεχή, 
αθόρυβα πέρα-δώθε στο χρόνο. Τι και αν, 
για να αφουγκραστεί όσο ανείπωτα κοχλά-
ζουν στη σιωπή, πότε κολλά την κάμερα του 
σαν ευαίσθητο, αφοπλιστικό χάδι στα μάτια, 
στα πρόσωπα και στα χέρια των ηρώων του, 
και πότε, καθώς οι νότες της μουσικής τού 
soundtrack αγγίζουν το ζενίθ τους, κρατά 
μεγάλες αποστάσεις, ώστε να συλλάβει όλο 
το μεγαλείο της άμπωτης, στην παραλία 
όπου τρέχει η μαυροντυμένη Νελ. Τι και 
αν, τέλος, ο ηθοποιός Φάινς ενσαρκώνει με 
σοφή εγκράτεια τον Ντίκενς, αφήνοντας την 
υπόκωφα εκρηκτική Τζόουνς να λάμψει και 
να αναδείξει τη Νελ της σε πραγματική, αδι-
αμφισβήτητη πρωταγωνίστρια (όταν, λίγο 
πριν απ’ το φινάλε, αποκαλύπτει επιτέλους 
στον παπά το μυστικό της, γίνεται ανεξίτηλα 
σπαρακτική). Το ερωτικό, απροσπέραστο 
και ξεχωριστό (αφού αντίθετα με τη συλλο-
γική αντίληψη, περνά και γεννιέται από το 
μυαλό) πάθος μεταξύ αυτών των δύο - εκεί-
νου διάσημου, εκείνης παραγνωρισμένης 
- διανοούμενων δεν αναπνέει στιγμή στην 
οθόνη. Δε διαπερνά το δέρμα. Δεν πυρακτώ-
νει τις αισθήσεις. Δε φτάνει στην καρδιά. 
Αχ, ρε Ανγκ Λι («Το Μυστικό του Brokeback 
Mountain», «Προσοχή: Πόθος»), πού είσαι 
όταν σε χρειαζόμαστε;

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.sonyclassics.com/theinvisiblewoman/
http://www.youtube.com/watch?v=WDMHb3GetIc
http://www.imdb.com/title/tt1700845/
https://www.facebook.com/pages/The-Invisible-Woman/305953212828242
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Σου έχει εξηγήσει το… όνειρο ο Φραγκού-
λης για το μυστήριο με τα «δύο αστερά-
κια»; Ε, μελέτησε ξανά, προσεκτικά, τη 
νούμερο 1 μέθοδο αποκωδικοποίησής του 
και θα καταλάβεις ακριβώς για τι ταινία 
μιλάμε. Ενδιαφέρουσα. Απλά. Άντε, ίσως, 
και λίγο πιο ελκυστική σε όσους γουστά-
ρουν… κουλτουρέ κουτσομπολιό και επ’ 
αφορμής της κατεβάσουν εγκυκλοπαί-
δειες για να μάθουν περισσότερες λεπτο-
μέρειες της κρυφής, προσωπικής ζωής 
τού Ντίκενς.
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ΑΙΣΘΗΣΗ ΑΜΑΡΤΙΑΣ (2013) 
(TIAN ZHU DING)

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Ζανγκέ Τζια

Καστ 
Γου Τζιανγκ,  
Λανσάν Λουό,  
Μπαοκιάνγκ Γουάνγκ,  
Τάο Ζάο

Διάρκεια 
133’

Διανομή  
ΑΜΑ FILMS

του Άγγελου Μαύρου

Καταγγέλλων γραφικά μόνος και μάταια το «ρίξιμο» 
φτωχού χωριού μεταλλείων υπέρ «αφέντη» παίρνει 
το νόμο στα χέρια του. Σπίτι για γιορτή γριάς εργάτης 
αλάργα, αποξενωμένος από γυναίκα και παιδί, «χτυ-
πάει» (για) μεροκάματο. Ρεσεψιονίστ «spa», σε ζόρια 
με παντρεμένο, «στέλνει» πελάτες - γουρούνια. Νεα-
ρός σκαστός από φάμπρικα δοκιμάζει δουλειές, ερω-
τεύεται «πεταλουδίτσα», σκάει στο κενό. Από πάνω 
ως κάτω στην Κίνα τούς 4 δράστες συνδέει τι κακό;

Στοχαστικά, της υπομονής και συνάμα ηλεκτρισμένα, ταμπλώ 
της πραγματικότητας (γι’ αυτό και, ενίοτε, με ντοκιμαντερί-
στικο μανδύα ή επίγευση) της νέας Κίνας. Σ’ αυτά μας είχε 
συνηθίσει ο παραγωγικότερος και δημοφιλέστερος στο φεστι-
βαλικό εξωτερικό auteur της έκτης γενιάς τού σινεμά της 
Χώρας τού Δράκου. Αριβάρει ως έκπληξη, λοιπόν, το με δοκι-
μές (αισθητικές, αφηγηματικές, δομικές) προχώρημα του Τζια, 
που όμως παραμένει, με πιο «κοινωνιολογικές» (αυτό είναι 
που δεν περιμέναμε ίσως περισσότερο) βλέψεις, απαρέγκλιτος 
σεισμογράφος των δονήσεων που συγκλονίζουν τον άνθρωπο 
ενώ ρηγματώνουν το έθνος του. 

Το εξωφιλμικό CSI του είναι 4 εκτός Μπεϊτζίνγκ real news 
συμβάντα τού αστυνομικού δελτίου, μυθοπλαστικά κουκου-
λωμένα σε σπονδυλωτή ανατομία ενός εγκλήματος: της νεο-
κομμουνιστικά κρυπτοκαπιταλιστικής διαπλοκής των Αρχών 
αυθαιρεσίας και ρεμούλας, του ξεπουλήματος πόρων, του 
βρώμικου ιδιωτικού νέου πλούτου, της εξαπάτησης της λαϊ-
κής τάξης και της έσω μετανάστευσης των μαζών των εμβα-
σμάτων (ακόμα κι αν φοράνε G Star Raw και κρατάνε Louis 
Vuitton, αμφότερα γνήσια) στα μπασκλάς ή lux κάτεργα. Το 
(κρυμμένο, όπως στη δεύτερη ιστορία) όπλο του η βία απα-
σφαλισμένη απ’ την - εν προκειμένω εργασιακή, ο πολιτικό-
τερος, όσο ποτέ πριν, «κόκκορας» τού Τζια - αλλοτρίωση των 

13 μαρτΙΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Τιάν ζου ντινγκ; Αίσθηση 
κινέζικου. 133 λεπτά; 
Αίσθηση… από πίσω μπαί-
νουν τρένα.



PAGE 13 



PAGE 14 | FREE CINEMA | ISSUE#103

δεσμών, τη θεσμική αδικία, το εξοργιστικό 
άνοιγμα της ψαλίδας τού βαλαντίου του πλη-
θυσμού. 

Και το πιο ενδιαφέρον και λίγο... ελαφρυ-
ντικό ότι ο Τζια λάου λάου το παίζει ο σινεάν-
δρας τής πλατείας Τιενανμέν τού σήμερα σε 
συμπαραγωγή με το ιαπωνικό Office Kitano 
(αψευδής μάρτυς τα λαγαρά, χωρίς σιγα-
στήρα στησίματα αίματος), με παραπομπές 
στην Ιστορία (η εμβληματική θυσιαστική 
εκδίκηση στο ναό, καρμπόν του τέλους τού Αλ 
Καπόνε της Σανγκάης, Σουν Τσουανφάνγκ) 
και το genre των wu xia (το μοτίβο του 
παλευτή αντιξοοτήτων κι αδικίας, ο στυλι-
στικός θηλυκός «πάρ’ τα, ρε» φόρος τιμής 
στο θρυλικό «The Art of Zen» του Κινγκ 
Χου), με τη «Σύντομη Συνάντηση» του 
Ντέιβιντ Λιν (!) να εκτροχιάζεται στην πόλη 
τού Χουμπέι, με τον Τζιαν Γου, αδελφό τού 
Λαζόπουλου της Χώρας του Δράκου, Γουέν 
Τζιαν (κομμένος απ’ το καθεστώς στο δικό του 
ενοχλητικό classic «Διάβολοι στο Κατώ-
φλι»), να παίζει αυτόν που χαλάει την πιάτσα 
της ανομίας εκρηκτικά στο εισαγωγικό, πιο 
συμπαγές σκετς.

Ναι, αποτελεί βαρύ φορτίο (αν κι είναι η 
σωστή στιγμή να το σηκώσει) για τον 44άρη 
Θόδωρο Αγγελόπουλο (circa «Αναπαρά-
σταση», προσοχή) των generation Χ και Υ 
του «Sanxia Haoren» και του «Shijie». 
Άσε το ότι στον αμύητο Δυτικό της σκοτεινής 
αίθουσας λίγα σημαίνουν τα πιο πάνω - για 
την ακρίβεια, τω όντι «είναι κινέζικα». Αφή-
νοντας στην άκρη και το déjà vu «θεμάτων» 
και πραγμάτευσής τους α λα Γουάνγκ Σιαο-
σουάι στη δεύτερη και τέταρτη ιστορία, αυτό 
που κάνει μπαμ για τον οποιονδήποτε είναι 
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official trailer

imdb

link me

http://www.youtube.com/watch?v=ZX1jw3xVksY
http://www.imdb.com/title/tt2852400/
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η Πίστη. Στο Βουδισμό - που... προδίδεται 
μαεστρικά σκυθρωπά απ’ το συνειδησιακό 
φορτίο και τις αποθηριωτικές συνθήκες 
στο καθένα απ’ τα 4, υπόγεια συνδεόμενα 
(αν μπορείς, ένωσε τις τελείες: η αδελφή 
στο πρώτο σύζυγος στο δεύτερο κτλ.) προ-
Πουργκατόρια. Στο μετιέ - που πλέον πιο 
μεταξένια, πιο φιξιοναριστά συναρπάζει, με 
τα πανοραμίκ πρώτη φορά σε τέτοιο βαθμό 
απ’ τον filmer να πιάνουν τα μακρομεγέθη, τη 
big picture τού εξαστισμού της ενδοχώρας απ’ 
τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια ως τη δουλεία 
του φασόν. 

Και στον ανιμαλιστικό συμβολισμό (με φίδια 
να ζώνουν μια φυγάδα, βόδια να τα πηγαί-
νουν στην καρότσα, έναν πίθηκο - τσιράκι, 
ασφυκτιώντα χρυσόψαρα, - PETA, εδώ 
παθαίνεις πλάκα - μια χήνα που της κόβουν 
το λαιμό και ένα άλογο θύμα ασταμάτητου 
καμτσίσματος), μεταξύ γνήσιων εμπνεύσεων 
σε 2.35:1. Ένα χαστούκισμα διαρκείας μιας 
όχι κοινής γυναίκας με χαρτονομίσματα από 
έναν κρατικό λειτουργό με σηκωμάρες, μια 
πιστολιά που αφαιρεί μια ζωή καμουφλαρι-
σμένη ανάμεσα στα πυροτεχνήματα του Νέου 
Έτους, μια στιχομυθία όπου βγαίνει αποπάνω 
μια στανική φωνή βοώντος εν τη ερήμω: «Θα 
γεράσεις και δικαίωση δε θα βρεις.» - «Έχω 
ήδη γεράσει. Αλλά δε με νοιάζει.» 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ρέκτες του σχιστομάτη μάγκα, το παίρ-
νει αλλιώς, θα δείτε πώς. Arthouseάδες 
και κυνηγοί του εξωτικού ρεπερτορίου, 
αμαρτήστε ανυπερθέτως. Αμερικανόπλη-
κτοι των plex, πάρτε πρώτα Πεκινουά και 
μετά βλέπουμε. Είλωτες ή πουλημένοι της 
Ψωροκώσταινας, κοιταχτείτε στον made 
in China καθρέφτη.

Στην τελική, το κακό κάνει τον κύκλο του 
διατρέχοντας τα 4 σημεία τού σινικού χάρτη 
για να αγγίξει τον πάσα ένα «σπασμένο» 
τού πολυπληθέστερου πόπολου της υφηλίου, 
ενώνοντας το κουαρτέτο των... θραυσμάτων. 
Η μοιχός και αυτόδικος (φυσικά η Τάο Ζάο, 
η πρωταγωνίστρια - φετίχ και σύζυγος τού 
δημιουργού) έχει πληρώσει και θα κάνει μια 
νέα αρχή. Στην πορεία της προς το αύριο 
θα πέσει επάνω σε μια παράσταση παραδο-
σιακής όπερας δρόμου (ένας ακόμα φόρος 
τιμής, ένα ακόμα δάνειο από το χθες, πόσο... 
μπροστά φεύγει εδώ από τη φιλμογραφία 
του ο Τζια): «Κατανοείς τη δική σου αμαρ-
τία;», θα ρωτήσει ο ηθοποιός της το αποσβο-
λωμένο κοινό των θεατών (τέτοιοι, απαθώς 
«ου μπλέξεις» παραμένουν, στην κυριολεξία 
χαρακτηριστικά, οι αυτόπτες κάθε κρίματος 
στις 4 βινιέτες), αυτών που ο φακός κοιτάζει 
κατάματα στο κάδρο - κατακλείδα. Τα... ζώα 
δεν ξέρουν, δεν απαντούν. Πώς άλλωστε; Το 
Σπίτι του Λαού του Πεκίνου και δε λογόκρινε, 
και βίζα εξόδου έδωσε στο νέο αυτό τόλμημα, 
που όμως 10 μήνες μετά το βραβείο σεναρίου 
του στις Κάννες δεν έχει άδεια και, εννοεί-
ται, ημερομηνία προβολής μέχρι νεωτέρας 
στην πατρίδα του. Εσύ είσαι ελεύθερος και 
πρέπει να ψωνίσεις Τσαϊνατάουν. Το προϊόν 
τούτο δεν είναι μαϊμού, έτσι για να ξέρεις. Και 
κάθε ομοιότητα με πρόσωπα και πράγματα 
της ημεδαπής συμπτωματική αλλά καθόλου 
ανεπιθύμητη. Ni hao?
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Ο ΕΡΩΤΑΣ ΕΙΝΑΙ  
ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑ (2014) 
(L’ AMOUR EST UN CRIME PARFAIT)

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Καθηγητής λογοτεχνίας στο πανεπιστήμιο της 
Λωζάννης έχει ερωτική σχέση με φοιτήτριά του. Η 
φοιτήτρια εξαφανίζεται. Τις επόμενες μέρες η μητριά 
της, μια νέα γυναίκα, πλησιάζει τον καθηγητή και 
σιγά σιγά αναπτύσσεται μια ερωτική σχέση μεταξύ 
τους. Τι θα συμβεί όταν θα αρχίσουν να αποκαλύπτο-
νται οι διαφορετικές πλευρές των πραγμάτων και των 
προσώπων;

Η ιστορία που σκηνοθέτησαν οι αδελφοί Λαριέ, έχει στον 
πυρήνα της το χιτσκοκικό whodunit. Ένα χαμένο πρόσωπο, 
ένα πιθανό έγκλημα, έναν προφανή ύποπτο, πρόσωπα που 
εμπλέκονται με μικρότερο ή μεγαλύτερο τρόπο, ανατροπές 
και γεγονότα που αλλάζουν την πορεία της διαλεύκανσης. 
Μη βιαστείς, ωστόσο, να ανακαλύψεις το νέο «Vertigo». 
Γιατί οι Λαριέ μπορεί να είναι ικανοί κινηματογραφιστές, 
είναι όμως και… Γάλλοι. Και φορτώνουν τη δομή του θρίλερ 
με ένα σωρό φλυαρίες και έμφαση σε λεπτομέρειες, τόσο 
ώστε στο τέλος χάνεται η όρεξη να μάθεις ακόμη και τι έγινε 
τελικά! Που δεν είναι και μεγάλο μυστικό από ένα σημείο 
και μετά.

Για να παρακολουθήσεις την ταινία πρέπει να δεχτείς 
μερικά πράγματα. Ότι ο Ματιέ Αμαλρίκ, που υποδύεται 
τον αποτυχημένο συγγραφέα αλλά επιτυχημένο καθη-
γητή δημιουργικής γραφής, είναι ακαταμάχητος για κάθε 
γυναίκα, είτε ώριμης ηλικίας, είτε φοιτήτρια, είτε την 
αδελφή του. Δεν αρκεί ότι υπάρχει ένα πολύπλοκο μυστή-
ριο. Στην ιστορία μπλέκεται και το στοιχείο της αιμομιξίας, 
καθώς τα δύο αδέλφια, ο Μαρκ και η Μαριάν, μένουν στο 
ίδιο σπίτι ψηλά στο χιονισμένο βουνό, λίγο έξω από την 
πόλη. Τους ενώνει η κοινή σκληρή παιδική ηλικία, η ίδια 
στέγη, ο ίδιος χώρος δουλειάς, το ίδιο κρεβάτι. Στο chalet 
όπου μένουν, που μοιάζει σα να έρχεται από παραμύθι, 

13 μαρτΙΟΥ 2014

Είδος 
Δραματικό Θρίλερ

Σκηνοθεσία 
Αρνό Λαριέ,  
Ζαν-Μαρί Λαριέ

Καστ 
Ματιέ Αμαλρίκ,  
Καρίν Βιάρ,  
Μαϊγουέν,  
Σαρά Φορεστιέ,  
Ντενί Πονταλιντές

Διάρκεια 
110’

Διανομή  
ODEON 

η γνωμη του mr. klein

Από αυτά τα γαλλικά που 
είναι ένας άσχημος και 
τον ποθούν όλες οι γυναί-
κες. Τώρα και σε θρίλερ! 
Φώσκολος που σας χρειά-
ζεται…
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ειδικά σε αντίθεση με το πολύ μοντέρνο 
περιβάλλον τού πανεπιστημίου, ο Μαρκ και 
η Μαριάν κοντράρονται και ζηλεύονται, ενώ 
ο καθένας ζει και τη δική του ζωή.

Υπάρχουν κι άλλες πολλές γυναίκες στη ζωή 
του Μαρκ. Η εξαφανισμένη Μπαρμπαρά. 
Η μητριά της, η Αννά. Μια άλλη φοιτή-
τρια, η Αννί, κόρη ενός ισχυρού μαφιόζου 
και πολύ καψωμένη για τον καθηγητή της. 
Όλες αυτές οι γυναίκες τον κάνουν να τις 
επιθυμεί ή να προσπαθεί να τις αποφύγει. 
Ο Μαρκ βρίσκεται σε διαρκή σύγχυση, 
που αποδεικνύεται ακόμη πιο έντονη όταν 
μάθουμε ότι… υπνοβατεί και μετά δε θυμά-
ται απολύτως τίποτα απ’ ό,τι είχε κάνει!

Με μια τέτοια ιστορία θα περίμενε κανείς 
ένταση, πάθος, μια δραματική κορύφωση. 
Όλα, όμως, είναι επίπεδα. Σαν, εκτός από 
το Μαρκ του Αμαλρίκ, να υπνοβατούν και οι 
σκηνοθέτες. Κινηματογραφούν με ενδιαφέ-
ρον τους χώρους και τα πρόσωπα και έχουν 
ένα πολύ καλό καστ στη διάθεσή τους. Αλλά 
αυτά και μόνο δεν είναι καθόλου αρκετά 
όταν θέλεις να γυρίσεις θρίλερ και καταλή-
γεις με μια ταινία που έχει αργή εξέλιξη και 
απογοητευτικό φινάλε.
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official trailer

imdb

link me

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν αγαπάς τους Γάλλους ηθοποιούς, εδώ 
έχει πολλούς και καλούς. Όχι ότι έχουν να 
αναμετρηθούν με ιδιαίτερα απαιτητικούς 
ρόλους... Αν περιμένεις έκπληξη, δράση 
και μυστήριο από ένα θρίλερ, μάλλον 
θα σταθείς πιο τυχερός με κάποιο άλλο 
έγκλημα.

http://www.youtube.com/watch?v=JQXF-v54ArM
http://www.imdb.com/title/tt3103576/
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http://freecinema.gr/fragoulis-in-3/

