
PAGE 1 

104



PAGE 2 | FREE CINEMA | ISSUE#104

20 μαρτΙΟΥ 2014

ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ
H TAINIA Tης εβδομαδας

ΝΕΑ CONCEPT ART  
ΑΠΟ ΤΗ MARVEL!
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ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ  
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NEED FOR SPEED

https://www.facebook.com/NoahGreece
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Μ 
ε το πέρασμα του χρόνου, τολμώ 
να πω ότι συνήθισα ή και προτιμώ 
την ποιότητα της ψηφιακής προβο-
λής από τη συχνή θαμπάδα και μη 

καθαρότητα του φιλμ. Μήπως, όμως, αυτό μας 
φέρνει πιο κοντά στην… τηλεοπτική εικόνα, 
τελικά;

Η πρώτη μου εμπειρία ψηφιακής προβολής 
ήταν στο εξωτερικό, με το «Sin City», το 
2005. Δεν ήταν το πλέον σωστό παράδειγμα 
για να κρίνεις τις λεπτομέρειες στην από-
δοση της εικόνας. Δύο χρόνια αργότερα, με το 
«Zodiac» του Ντέιβιντ Φίντσερ στις Κάννες, 
μάλλον «κλώτσαγε» το μάτι σε κάτι φωτεινό-
τατα πιξελιάσματα. Δε με ικανοποιούσε αυτή 
η ιδέα της προοπτικής τού να εξαφανιστεί το 
φιλμ. Κι όμως, πρόκειται να συμβεί σχεδόν 
ολοκληρωτικά ως το τέλος τού χρόνου!

Η αλήθεια είναι πως η εξιδανίκευση του home 
viewing με την ανάλυση που δίνει το Blu-Ray, 
μας έχει κακομάθει και, συχνότατα πια, οικτί-
ρουμε όταν βρισκόμαστε μπροστά σε οθόνες 
που προβάλλουν ταινία από 35mm. Τις προ-
άλλες, έτυχε να παρακολουθήσω (με διαφορά 
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Hλίας Φραγκούλης

λιγοστών ημερών) το «Ξενοδοχείο Grand 
Budapest» του Γουές Άντερσον και σε digital 
αλλά και σε παραδοσιακή προβολή. Τολμώ να 
πω ότι είδα δύο σχεδόν… διαφορετικές ταινίες! 
Και δεν είμαι σίγουρος για το ποια προτιμώ…

Χθες το βράδυ, στην ψηφιακή προβολή τής 
ταινίας «Yves Saint Laurent», στην πρε-
μιέρα τού Γαλλόφωνου Φεστιβάλ, η εικόνα 
έδειχνε κάπως «ψεύτικη», μέσα στην ιδανική 
της ευκρίνεια. Με έναν παράδοξο τρόπο… 
τηλεοπτική! Με βάζει σε σκέψεις όλο αυτό, 
πλέον, διότι το βλέμμα μας έχει αρχίσει να 
«βολεύεται» σε μια εικόνα που συγγενεύει 
όλο και περισσότερο με το κατ’ οίκον θέαμα. 
Μοναδική διαφορά, μια πολύ μεγαλύτερη 
οθόνη και ο ήχος σε εντάσεις που έξω από την 
αίθουσα θα έφερνε… τους μπάτσους! Το να εξι-
σώνεται η κινηματογραφική εικόνα με εκείνη 
που παρακολουθούμε από τις τηλεοπτικές μας 
ίντσες, κρύβει ένα συναίσθημα μάλλον ανη-
συχητικό. Σε μια εποχή κατά την οποία όλοι 
εσείς, εκεί έξω, καταναλώνετε περισσότερες 
ταινίες από ποτέ. Αλλά… από το σπίτι σας.

http://www.iliaskyriazis.com/
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ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ (2013) 
(BYZANTIUM)

η γνωμη του mr. klein

Είναι μια μάνα βαμπίρ 
που βγαίνει στο κλαρί 
γιατί το πονάει το τέκνο 
της. Αλλά τις κυνη-
γάνε κάτι κακοί τύποι 
με χατζάρα. Δεν κατά-
λαβα τίποτα, αλλά αυτό 
το σιντριβανάτο με τα 
αίματα δεν ξανάγινε!

20 μαρτΙΟΥ 2014 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Θρίλερ Φαντασίας

Σκηνοθεσία 
Νιλ Τζόρνταν

Καστ 
Σίρσα Ρόναν,  
Τζέμα Άρτερτον,  
Κέιλεμπ Λάντρι Τζόουνς,  
Σαμ Ράιλι,  
Ντάνιελ Μέις,  
Τζόνι Λι Μίλερ,  
Τομ Χολάντερ,  
Τούρε Λίντχαρντ

Διάρκεια 
118’

Διανομή  
HOLLYWOOD 
ENTERTAINMENT

Δυο θηλυκά, υπεραιωνόβια βαμπίρ περιπλανιούνται 
στον σύγχρονο κόσμο. Η σκληρή, «ψημένη», απο-
φασιστική Κλάρα, σκοτώνει χωρίς δισταγμούς τα 
καθάρματα που μπαίνουν εμπόδιο στο δρόμο της, 
πουλάει το κορμί της για χρήματα και χρησιμοποιεί 
τις αδυναμίες των ανδρών για να διασφαλίσει τους 
όρους της επιβίωσής τους. Η ρομαντική, ειλικρινής, 
βασανιζόμενη από το βάρος ενός μυστικού που δεν 
μπορεί να μοιραστεί, Έλινορ, πασχίζει να αποδεχτεί 
μια αναπόδραστα μοναχική κατάσταση ύπαρξης. 
Όταν μυστηριώδεις διώκτες απ’ το παρελθόν, ανακα-
λύψουν τα ίχνη τους, θα αναγκαστούν να ξεπεράσουν 
τα όριά τους και να ξεσκεπάσουν την αλήθεια που 
έκρυβαν για καιρό.

Ο Νιλ Τζόρνταν δεν είναι κανένας τυχαίος σκηνοθέτης. 
Παρά τη δημιουργική κάμψη των τελευταίων ετών, παρα-
μένει ο καλλιτέχνης που μας έδωσε, μεταξύ άλλων, φιλμικά 
κομψοτεχνήματα όπως η «Παρέα των Λύκων», η «Μόνα 
Λίζα», το «Παιχνίδι των Λυγμών», το «Τέλος μιας 
Σχέσης» και φυσικά το βαμπιρικό αριστούργημα «Συνέ-
ντευξη μ’ έναν Βρικόλακα». Η επιστροφή του σ’ ένα 
δημοφιλές genre που όχι μόνο κατέχει αλλά και επαναπροσ-
διόρισε μπολιάζοντάς το με στοιχεία υπαρξιακού δράματος 
και φιλοσοφικής αλληγορίας (κατευθύνσεις που ακολουθή-
θηκαν κι από άλλα φιλμ παρόμοιου ύφους και περιεχομέ-
νου, με πρώτο και καλύτερο το σουηδικό διαμάντι «Άσε το 
Κακό να Μπει»), δε θα έπρεπε να αφήνει αδιάφορο κανέ-
ναν σοβαρό κινηματογραφόφιλο. Ακόμα περισσότερο γιατί 
στο «Αιωνιότητα» μας παρουσιάζεται σε εξαιρετική φόρμα, 
υπογράφοντας μια καταπληκτική δουλειά που, ενώ αψηφά 
τις στενές κατηγοριοποιήσεις, αποτελεί ταυτόχρονα και μια 
πρώτης τάξεως συνεισφορά στο σινεμά είδους. 

του Γιάννη Σμοΐλη
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Είναι αλήθεια πως, εκ πρώτης όψεως, 
και για όσους αρνούνται να αναζητήσουν 
σημαινόμενα πίσω από την επιφάνεια, το 
«Αιωνιότητα» είναι ξεκάθαρα ένα έργο με 
βρικόλακες. Παρόλο που εδώ δε σκοτώνουν 
τους απέθαντους οι σταυροί, τα σκόρδα ή οι 
σφήνες, και το φως του ήλιου δεν τους κάνει 
να λιώνουν ή να αναφλέγονται. Υπάρχει, 
όμως (κι αυτό είναι το σημαντικό), ο θρήνος 
για την απροσμέτρητη μοναξιά που επιφυ-
λάσσει η αιωνιότητα, η λαχτάρα για αίμα ως 
παραβολή πάνω στην αφύπνιση της επιθυ-
μίας - με τη φροϋδική έννοια - κι η αμφισβή-
τηση ή, αν θέλετε, η «αναβάθμιση» της τρέ-
χουσας ηθικής που αναπόφευκτα συνοδεύει 
το πέρασμα στη σφαίρα τής αθανασίας (ο 
Ντοστογέφσκι έλεγε, δια στόματος Ιβάν 
Καραμάζοφ, «αν δεν υπάρχει Θεός, τότε όλα 
επιτρέπονται», αλλά ο Τζόρνταν, ήδη από 
τη «Συνέντευξη μ’ έναν Βρικόλακα» 
τροποποιούσε αυτή τη ρήση, βάζοντας το 
Λεστάτ να κάνει πράξη ένα άρρητο «αν δεν 
υπάρχει Θάνατος, τότε όλα επιτρέπονται»). 
Γι’ αυτούς που αντιλαμβάνονται την ταινία 
τρόμου σαν το καταλληλότερο πεδίο άσκη-
σης της κινηματογραφικής σημειολογίας, 
τούτα τα νυκτόβια πλάσματα θα αποκαλύ-
ψουν πολλά περισσότερα από δυο «σουβλε-
ρούς» κυνόδοντες. 
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Το «Αιωνιότητα» άλλοτε παίζει με τους 
κώδικες του βαμπιρικού μύθου, άλλοτε 
ακολουθεί τα πιο γενικά μοτίβα μιας μακά-
βριας ιστορίας απογαλακτισμού (με σαφείς 
επιρροές απ’ τη λογοτεχνία του φανταστι-
κού), στιγμές-στιγμές σε βυθίζει στην ατμό-
σφαιρα μιας ατμοσφαιρικής ταινίας εποχής 
αλλά, παρά τις ξεκάθαρες ομοιότητες με 
το γοτθικό opus magnum σκοτεινού ρομα-
ντισμού που ήταν η «Συνέντευξη», αυτό 
εδώ είναι ένα, ξεκάθαρα, πιο «μικρό» φιλμ, 
σε φιλοδοξίες και διαστάσεις. Αυτό δεν το 
κάνει ασήμαντο. Αντιθέτως, του επιτρέπει 
να λειτουργεί ταυτόχρονα στο επίπεδο της 
μεταμεσονύκτιας, αιματηρής απόλαυσης 
για μυημένους και σ’ εκείνο της παραβο-
λής, χωρίς να υστερεί σε κανένα από τα 
δύο. Όλα χάρη στο ταλέντο τού Τζόρνταν, 
που ούτε το gore τσιγκουνεύεται (λαιμοί 
σχίζονται, εκτοξεύοντας πίδακες αίματος, 
κεφάλια κόβονται, καταρράκτες κοκκινί-
ζουν σε μια τρομερή σεκάνς ανθολογίας), 
ούτε ξεχνά πως παραείναι auteur για να 
αρκεστεί σε μια απλή εξιστόρηση κι ένα 
απάνθισμα ευφάνταστων φονικών. Είναι 
η ενηλικίωση μια ιδιότυπη εκπόρνευση, η 
ωριμότητα μια κτηνώδης μετάλλαξη που 
επιβάλλεται έξωθεν, ο αγώνας για επιβίωση 
μια σταδιακή απονέκρωση που συμβαίνει 
ερήμην μας; Στο περιθώριο της αφήγησης 
αναπτύσσονται ερωτήματα, προτείνονται 
τρόποι να κοιτάξεις τον εαυτό σου μέσα στη 
συνθήκη της θνητότητας που σε περικλείει 
από παντού ασφυκτικά. Κι όλα αυτά κάτω 
από ένα πέπλο μελαγχολίας που δε σηκώνε-
ται ποτέ, προσδίδοντας σε κάθε σκηνή έναν 
απελπισμένο λυρισμό (η κινηματογράφηση 
των χώρων και της νύχτας είναι υπέροχη, 
ενώ το πολύχρωμο των κάδρων δημιουργεί 
ωραίες αντιστίξεις με τον «γκρίζο» ψυχισμό 
των προσώπων) , απόλυτα ταιριαστό με το 
δράμα των ηρώων της. 
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Κι όταν μιλάμε για μελαγχολία, δεν εννο-
ούμε ότι το «Αιωνιότητα» φτιάχτηκε για να 
χαρίσει στιγμές ηδονής σε αυτοκτονικούς 
γκοθάδες ή δεκαπεντάχρονα που τη βρί-
σκουν με teen αηδίες, τύπου «Twilight». 
Καθώς κορυφώνεται, γίνεται ξεκάθαρο πως 
αυτό που είχε στο μυαλό του ο Τζόρνταν, 
δε θα μπορούσε, σε καμιά περίπτωση, να 
σχετίζεται με τον βαρετό σωρό των ανορ-
θόδοξων love stories μεταξύ ανθρώπων 
και βαμπίρ ή με την οποιαδήποτε μελό 
σαβούρα. Δεν υπάρχει χώρος για νερό-
βραστα κλισέ σε μια ταινία που έχει σκοπό 
να γιορτάσει τον γυναικείο δυναμισμό με 
τέτοιο φεμινιστικό πάθος. Στον συμβολικό 
τρόπο αποτύπωσης μιας σειράς διαδοχι-
κών εξεγέρσεων απέναντι σε πατριαρχικές 
δομές που υποτιμούν και καταπιέζουν το 
«αδύναμο φύλο», επιφυλάσσοντάς του το 
ρόλο κομπάρσου, το «Αιωνιότητα» δεν έχει 
αντίστοιχο. 

Δεν είναι τέλειο: τα άλματα ανάμεσα στο 
παρόν και το παρελθόν δε γίνονται πάντα 
με επιτυχία, ο ρυθμός διαταράσσεται από 
περίεργες αυξομειώσεις και οι «κοιλιές» 
δεν αποφεύγονται. Υπάρχουν χαρακτήρες 
- καρικατούρες και πολλές απ’ τις ιδέες του 
τις έχουμε συναντήσει, καλύτερα διατυ-
πωμένες στη «Συνέντευξη μ’ έναν Βρι-
κόλακα». Αυτό, όμως, δε σημαίνει πως 
δε διαθέτει αρκετές αρετές για να θες να 
το απολαύσεις στη μεγάλη οθόνη. Είτε σε 
αφορά, ως θεατή, το ταλέντο του Νιλ Τζόρ-
νταν, είτε όχι.

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?v=_zu2cW7AhO8
http://www.imdb.com/title/tt1531901/
https://www.facebook.com/ByzantiumMovie
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Είσαι δεν είσαι φανατικός του βαμπι-
ρικού σινεμά, το «Αιωνιότητα» έχει τον 
τρόπο να σε κερδίσει. Για αγορίστικο 
χαβαλέ καφρίλας δεν προσφέρεται, 
υπάρχει ζουμί εδώ, υπάρχουν ιδέες και 
αισθητική, όχι απλά πετσόκομμα για το 
πετσόκομμα. Στα κοριτσάκια που κοιμού-
νται με την αφίσα του Ρόμπερτ Πάτινσον 
πάνω απ’ τα κεφάλια τους, σαφώς δεν 
έχει τίποτα να πει. Ενήλικο, ποιοτικό 
σινεμά και ένα return to form χτύπημα 
φλέβας απ’ το Νιλ Τζόρνταν. Δαγκωτό!
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Η ΤΑΙΝΙΑ LEGO (2014) 
(THE LEGO MOVIE)

Είδος 
Animation

Σκηνοθεσία 
Κρίστοφερ Μίλερ,  
Φιλ Λορντ

Διάρκεια 
100’

Διανομή  
VILLAGE FILMS

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Ο Έμετ είναι ένα «ασήμαντο» ανθρωπάκι Lego, ανώ-
νυμος εργάτης, τυφλά υπάκουος στις «οδηγίες» του 
κυβερνώντος, τυραννικού Μεγιστάνα. Όταν, όμως, 
ανακαλύπτει κατά λάθος ένα μαγικό τουβλάκι γίνεται 
αντιληπτός ως ο «εκλεκτός» από τους (υπερ)ήρωες 
του αδιανόητου, κρυφού, επαναστατικού «υποκό-
σμου» τού Lego σύμπαντος. Ή αλλιώς, όπως λέει 
το ευστοχότατο tagline, αυτή είναι η «ιστορία τού 
κανένα που έσωσε τους πάντες»!

Το μεγαλύτερο ατού αυτής της παιδικής (και όχι μόνο) φαντα-
σμαγορίας είναι πως πρόκειται για μια όνομα και πράγμα 
ταινία… Lego. Τι εννοώ; Πώς ο πυρήνας τής αφήγησης και 
κατά συνέπεια της φιλοσοφίας της είναι η διττή φύση τής 
δημιουργίας με τουβλάκια Lego. Με αυτά, αφενός, ακολουθώ-
ντας πιστά τις οδηγίες στο κουτί, μπορείς απλά να φτιάξεις 
πολύχρωμους, διασκεδαστικούς κόσμους / παιχνιδιάρικες 
αντανακλάσεις της πραγματικότητας. Αλλά μόνο αν, αφετέ-
ρου, εμπιστευτείς τη φαντασία σου και την αφήσεις να οργιά-
σει, μπορείς να δημιουργήσεις κάτι πραγματικά ευφάνταστο, 
τολμηρό, ευέλικτο (και δη αδάμαστο) και πρωτότυπο, και να 
γίνεις αρχιμάστορας / master-builder. Εξού και το υπερ-όπλο 
τού Μεγιστάνα, που απειλεί να καταστρέψει το Lego σύμπαν, 
δεν είναι τίποτα άλλο από… κόλλα, που απειλεί να παγώσει 
τα πάντα και τους πάντες σε μια και μόνο, συμβατική μορφή. 

Καθώς, με τη βοήθεια της πολυμήχανης, ανεξάρτητης, snob 
και αλαζονικής αρχικά / φαινομενικά, αλλά ευάλωτης, συναι-
σθηματικής και έντιμης τελικά / ουσιαστικά Ζόρικης (που 
προετοιμαζόταν όλη της τη ζωή για να γίνει αυτή η «Εκλε-
κτή») του ηρωικού, σοφού, αλλά και ολίγο τρελούτσικου, 
τυφλού μάγου Βιτρούβιου (που πρωτο-διατύπωσε την προφη-
τεία του ερχομού τού/της «Εκλεκτού/της») και του… Batman 
(στην πιο αδιανόητα ακομπλεξάριστη και άφοβα σατιρική 

20 μαρτΙΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Είναι αυτά τα τουβλάκια. 
Και παίζουν στο σινεμά. 
Και μιλάνε. Και κάνουν 
πράγματα. Εγώ πρέπει να 
τα αγόρασα χαλασμένα…
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εκδοχή του), ο Έμετ αρχίζει να εκπληρώνεται 
πιστεύοντας επιτέλους στον εαυτό, στις δυνά-
μεις και στη φαντασία του, δεν είναι μόνο τα 
παιδικά μάτια που κάνουν party (με το 3D ή 
μη Lego υπερθέαμα / πανδαιμόνιο). Είναι και 
η παιδική σκέψη, που - ακόμα και αν δεν το 
συνειδητοποιεί - ποτίζεται από και διαπραγ-
ματεύεται σημαντικές ιδέες. Σαν αυτές που 
λένε πως «Εκλεκτός», ήρωας ή απλά ξεχω-

ριστός δε γεννιέσαι, γίνεσαι, πως η προφη-
τεία / το πεπρωμένον δεν είναι στα αλήθεια 
φυγείν αδύνατον, πως όλοι (πλην του Μεγι-
στάνα) έχουμε, λίγο ή πολύ, την καλή και την 
κακή πλευρά μας (με χαρακτηριστικότερα 
παραδείγματα εκείνα του Καλού και Κακού 
Αστυνομικού και της Μονοκερούλας) ή πως 
το διαφορετικό δεν είναι ούτε τρομακτικό ή 
επικίνδυνο, ούτε και τόσο… διαφορετικό.
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Αυτό το animation, όμως, κρύβει και αρκε-
τούς, άκρως ψυχαγωγικούς θησαυρούς και 
για τους ενήλικες, κινηματογραφόφιλους και 
μη θεατές του. Εμμέσως πλην σαφώς αντι-
καπιταλιστικό μανιφέστο (δεν είναι τυχαίο 
πως μόνο ο Μεγιστάνας, επικεφαλής πανί-
σχυρου, εν δυνάμει «πολυεθνικού» ομίλου 
επιχειρήσεων, τεράστιων οικονομικών συμ-
φερόντων είναι και παραμένει μέχρι τέλους, 

άνευ λύτρωσης κακός), με προοδευτική, 
αριστερή και σφόδρα αντιρατσιστική διά-
θεση, διαθέτει επίσης το απαραίτητο χιούμορ 
και αυτοσαρκασμό, ώστε να μην πάρει τον 
«εαυτό» του στα σοβαρά ή να γίνει προφα-
νώς δηκτικό και διδακτικό. Έτσι, παραμένει 
μέχρι τέλους «αναψυκτικά» διασκεδαστικό 
και ενίοτε εξωφρενικά απολαυστικό, με τις 
πλείστες εύστοχες (ξεκαρδιστικές) αναφορές 
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του σε κινηματογραφικά ή pop φαινόμενα της 
εποχής: από τους προαναφερθέντες «Σκο-
τεινό Ιππότη» και Μονοκερίτσα (που με την 
εμφάνιση και το πρωτότυπο, αγγλικό όνομα 
της, Unikitty παραπέμπει άμεσα στην παντα-
χού παρούσα σε παιδικά και μη, παιχνίδια, 
βιβλία, ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και όπου 
αλλού μπορείς να φανταστείς, Hello Kitty), 
μέχρι το Superman και τον πρωταγωνιστή και 

του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» και του 
«Χόμπιτ», Γκάνταλφ. 

Μοναδική μου ένσταση / παράπονο η λίγο 
πριν το τέλος βουτιά στην πραγματικότητα. 
Τη βρήκα φλύαρη, καταχρηστική, εντελώς 
αχρείαστη και εύκολη, όχι ιδιαίτερα εμπνευ-
σμένη ως λύση της αυτοθυσίας του Έμετ, που 
όχι μόνο πληγώνει το σασπένς και αποπροσα-
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official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Πώς αναγράφουν στο κουτί μερικά Lego 
ή μη επιτραπέζια παιχνίδια; «Κατάλληλο 
από 5 μέχρι 95 χρόνων»; Έτσι. Αυτό ακρι-
βώς. Όχι, όμως, ανεπιφύλακτα. Αν μπο-
ρείς απόφυγε τη μεταγλωττισμένη κόπια, 
γιατί κρύβει, επιπλέον εκείνης της (ουρα-
νοκατέβατης ανθρωπόμορφης) πρωτότυ-
πης, δυσάρεστες εκπλήξεις.

νατολίζει, αλλά ενδέχεται και να σε πετάξει 

εντελώς εκτός ταινίας, μια ανάσα πριν από 

την (τόσο ικανοποιητική) κόψη τού νήματος. 

Άσε που αν είσαι ενήλικος, και έχεις επιλέξει 

τη μεταγλωττισμένη προβολή για να διευκο-

λύνεις τα βλαστάρια σου, θα βγάλεις (όπως 

εγώ) καντήλες βλέποντας το Γουίλ Φέρελ να… 

μιλάει ελληνικά.

http://www.thelegomovie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=fZ_JOBCLF-I
http://www.imdb.com/title/tt1490017/
https://www.facebook.com/TheLegoMovieGr?brand_redir=1
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Η ΝΟΝΑ (2014)

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

Μια πρωτότυπη ματιά στις πρακτικές της Άνγκελα 
Μέρκελ της χαρίζει μία θέση στο πάνθεον των 
«Νονών» της σύγχρονης Μαφίας. Θα μπορούσε να 
είναι και η ιστορία τής απαρχής ενός κανονικού… 
κινηματογραφικού «κακού».

Αν και η πραγματική διάσταση του τίτλου γίνεται από νωρίς 
σαφής, οι νότες τού μουσικού θέματος του «Νονού» (σε… 
ρεμιξαρισμένη εκδοχή από τους Active Member), που δίνουν 
την εκκίνηση του ντοκιμαντέρ, διαλύουν κάθε αμφιβολία 
σχετικά με τι μπορεί να εννοεί ο ποιητής. Η νέα ταινία του 
δημοσιογράφου και, εσχάτως, εργατικότατου ντοκιμαντερί-
στα Στέλιου Κούλογλου, ούτε λίγο ούτε πολύ, συγκρίνει τις 
τακτικές της Καγκελάριου της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ 
με εκείνες ενός… αφεντικού της Μαφίας και προσπαθεί 
να εξηγήσει τα πραγματικά κίνητρα και τους σκοπούς τής 
γυναίκας που, ουσιαστικά, κινεί τα νήματα της ευρωπαϊκής 
πολιτικής, ρίχνοντας κλεφτές ματιές στην καταγωγή της, τα 
νεανικά της χρόνια, την αρχή της πολιτικής της καριέρας 
και τις στρατηγικές της κινήσεις. Και όλα αυτά όσο, εντωμε-
ταξύ, στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες του ευρωπαϊκού 
Νότου, το ποσοστό της ανέχειας και οι καθημερινές κινήσεις 
απελπισίας αυξάνονται δραματικά.

Αναμενόμενα, ο Κούλογλου κάνει την ιστορική του ανα-
δρομή για να βρει τα στοιχεία, τα οποία είτε δικαιολο-
γούν μερικές από τις σημερινές ενέργειες της Μέρκελ είτε 
εξηγούν τον γενικότερο τρόπο σκέψης της, που έμεινε 
αναλλοίωτος μέσα στα χρόνια. Ο ερχομός των γονιών της 
στην Ανατολική Γερμανία λόγω της μετακίνησης του ιερέα 
πατέρα της, η (πετυχημένη) δράση της στην κομμουνιστική 
νεολαία, η εξαιρετική της ευρυμάθεια κατά δηλώσεις των 
δασκάλων της, οι σπουδές Φυσικής της στο Βερολίνο κατά 
την πτώση τού Τείχους και οι στρατηγικές επιλογές συμμά-

20 μαρτΙΟΥ 2014

Είδος 
Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία 
Στέλιος Κούλογλου

Διάρκεια 
105’

Διανομή  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

η γνωμη του mr. klein

Η Μέρκελ σε ελληνικό 
ντοκιμαντέρ; Στο σινεμά; 
Ανοίξτε την ΕΡΤ, δεν 
αντέχουμε άλλο!
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χων και συνοδοιπόρων τα πρώτα χρόνια της 
πολιτικής της καριέρας, αρχίζουν να περι-
γράφουν μία γυναίκα διψασμένη για εξου-
σία και αποφασισμένη να τη διατηρήσει 
πάση θυσία.

Με τη βοήθεια δε της συγγραφέως τής 
ομώνυμης με το ντοκιμαντέρ βιογραφίας 
τής Μέρκελ, Γκέρτρουντ Χέλερ, ο Κούλο-
γλου επιχειρεί να πλάσει και το ψυχολογικό 
προφίλ τής Καγκελαρίου, υποστηρίζοντας 
ότι, ουσιαστικά, αυτό που κάνει η Μέρ-
κελ είναι να εφαρμόζει όλα όσα έμαθε ως 
νεαρή γυναίκα στην Ανατολική Γερμανία (η 
αντιμετώπιση του λαού ως κοινού περιορι-
σμένης αντίληψης, η απόκρυψη κρίσιμων 
πληροφοριών, η δύναμη της απολυταρχικής 
εξουσίας), ως φυσικός στις σπουδές της στο 
Βερολίνο (παρατηρεί την κατάσταση ως 
πείραμα, περιμένοντας να δει πού θα κατα-
λήξει και αποφεύγοντας να παίρνει κρίσιμες 
αποφάσεις) και ως άριστη μαθήτρια του… 
Μακιαβέλι, πιστή στη δύναμη της ηγεμο-
νίας και σε όλες εκείνες τις ενέργειες που 
θα δικαιολογήσουν τη διατήρηση της ισχύος 
της. Ουσιαστικά, βέβαια, ο Κούλογλου 
δε λέει κάτι καινούργιο ή κάτι παντελώς 
άγνωστο, παρουσιάζει, όμως, τα γεγονότα 
οργανωμένα και με σαφήνεια, βοηθώντας 
στην κατανόηση της προσωπικότητας που 
απασχολεί και την πολιτική ελληνική επι-
καιρότητα. 

Αναμφισβήτητα, το πιο ενδιαφέρον σημείο 
τού φιλμ καταφτάνει όταν ο σκηνοθέτης 
αποφασίζει να θίξει και να δικαιολογήσει 
το χαρακτηρισμό τής «Νονάς». Η επιλογή 
«τριτοκλασάτων», όπως αναφέρονται στο 
ντοκιμαντέρ, συνεργατών, η στροφή ενάντια 
στον πολιτικό της ευεργέτη Χέλμουτ Κολ (η 
Χέλερ τονίζει ότι μετά την ήττα τού Κολ από 
το Σρέντερ, η Μέρκελ έδρασε σα να πίστευε 
ότι «ήρθε η δική της ώρα»), η απόκρυψη 
της πραγματικότητας και η διατήρηση μιας 
σχεδόν μαφιόζικης «ομερτά», οι απειλές 
και οι εκβιαστικές εμπορικές σχέσεις («έχω 
μία πρόταση που δεν μπορείς να αρνηθείς» 
σχετικά με τα υποβρύχια) και η αλλαγή 
των κανόνων με μόνο στόχο τη διατήρηση 
της θέσεως ισχύος, συνάδουν στη δημιουρ-
γία ενός σύγχρονου, εγκεκριμένου από το 
πολιτικό κύκλωμα, Δον Κορλεόνε! Ο Κούλο-
γλου δε διστάζει - με χιούμορ - να συμπλη-
ρώσει ότι η αγαπημένη ταινία τής Μέρκελ 
είναι γεμάτη… προδοσίες και ότι ο πίνακας 
που κοσμεί το γραφείο της απεικονίζει την 
(υπεύθυνη για μαζικούς θανάτους) Μεγάλη 
Αικατερίνη, κάνοντας σαφείς τις αναλογίες.
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Όσο, όμως, έξυπνο και σχολαστικό είναι το 
χτίσιμο της περσόνας της «Νονάς», άλλο 
τόσο προφανής και κοινότοπη είναι η υπό-
λοιπη προσέγγιση του φιλμ, που αναλώνε-
ται στην απεικόνιση της δραματικής καθη-
μερινότητας στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες 
χώρες που χτύπησε η οικονομική κρίση, 
αιτιατό και της πολιτικής τής Μέρκελ. Με 
εξαίρεση την πολύ ενδιαφέρουσα μαρτυρία 
μιας «Λευκής Χήρας» από την Ιταλία (την 
ονομασία που οικειοποιήθηκαν οι γυναίκες 
ανθρώπων που αυτοκτόνησαν - ή «που οδη-
γήθηκαν στην αυτοκτονία», σύμφωνα με τα 
δικά τους λόγια - λόγω χρεών), η απεικόνιση 
αποτυγχάνει να παρουσιάσει κάτι πέρα από 
την ήδη γνωστή ανέχεια, την αδυναμία αγο-
ράς φαρμάκων, την αιθαλομίχλη που προ-
κάλεσε η αθρόα καύση ξύλου, τη φτώχεια 
που δεν επιτρέπει την ικανοποίηση ούτε των 
βασικών αναγκών και την επιστροφή, ουσι-
αστικά, σε μια άλλη εποχή. Η αλήθεια εξα-
κολουθεί να είναι τραγική, όμως, προσεγ-
γίζεται πολύ επιφανειακά και χωρίς να έχει 
άμεση σχέση με τη διάσταση της «Νονάς» 
και την καλοδεχούμενη προσπάθεια ανα-
γωγής της Μέρκελ σε έναν πρώτης τάξεως 
κινηματογραφικό «κακό» παρά επιστρέφει, 
κυρίως, στην ευρύτερη ελληνική κρίση και 
την ανάγκη του Κούλογλου να τονιστεί για 
άλλη μια φορά ο προφανής Μεσαίωνας της 
ελληνικής πραγματικότητας, γεγονός που 
στερεί τελικά από το ντοκιμαντέρ την αιχμή 
με την οποία ξεκινά την αφήγησή του.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν σε ενδιαφέρει η ανάλυση πολιτικών 
προσωπικοτήτων, μάλλον είσαι στο στοι-
χείο σου. Αν επιθυμείς, όμως, κάτι πραγ-
ματικά επαναστατικό και ανατρεπτικό, 
μάλλον θα μείνεις με την επιθυμία.
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GRAND CENTRAL (2013)

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Ρεμπέκα Ζλοτόφσκι

Καστ 
Ταχάρ Ραχίμ,  
Λεά Σεντού,  
Ολιβιέ Γκουρμέ,  
Ντενί Μενοσέ

Διάρκεια 
94’

Διανομή  
STRADA FILMS

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Εργάτης περιορισμένων γνώσεων πιάνει δουλειά στην 
ομάδα καθαρισμού ενός μεγάλου πυρηνικού εργο-
στασίου. Γρήγορα αναπτύσσει σχέσεις με το μικρό-
κοσμο του εργοστασίου και ειδικότερα με την Καρόλ, 
αρραβωνιαστικιά ενός από τους πιο έμπειρους εργά-
τες, κάτι που θα φέρει αρκετά προβλήματα και στους 
τρεις.

Δύο κόσμους αντίθετους κινηματογραφεί η Ρεμπέκα Ζλοτόφ-
σκι στη δεύτερη ταινία της. Από τη μία πλευρά, βρίσκεται ο 
κόσμος ενός πυρηνικού εργοστασίου, σκληρός, επικίνδυνος, 
ίσως και θανατηφόρος για όσους δεν προσέχουν. Από την 
άλλη, ένας ρομαντικός κόσμος, που εκφράζεται με ασυνή-
θιστο τρόπο στην ερωτική σχέση δύο εργατών του εργοστα-
σίου. Ο Γκάρι και η Καρόλ συναντιούνται κρυφά και κάνουν 
έρωτα στο γρασίδι δίπλα στο νερό, σα να βρίσκονται σε ένα 
άλλο περιβάλλον, μακριά από το εργοστάσιο. Αυτός ο κόσμος, 
όμως, υπάρχει και δεν είναι εύκολο να ξεφύγεις από τη στιγμή 
που θα τον γνωρίσεις...

Η Ζλοτόφσκι δίνει έναν διαφορετικό, ξεχωριστό τόνο στα δύο 
κομμάτια τής ταινίας. Το εργοστάσιο είναι κινηματογραφη-
μένο κλινικά, με ψυχρά χρώματα και φωτισμούς, με επιμονή 
στις διαδικαστικές λεπτομέρειες προετοιμασίας των εργατών 
πριν μπουν και αφού βγουν από τις εγκαταστάσεις τού αντι-
δραστήρα. Ο Γκάρι, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις, χωρίς εξειδί-
κευση, χωρίς μεγάλη εμπειρία, διωγμένος από την οικογένειά 
του και με μπλεξίματα στο παρελθόν, πιάνει αυτή τη δουλειά 
γιατί είναι από τις ελάχιστες που μπορεί να κάνει και επειδή 
έχει την περιέργεια να παρατηρεί.

Στο εργοστάσιο αγνοεί μια προειδοποιητική πινακίδα για τις 
επιπτώσεις τής περιέργειας. Το ίδιο θα κάνει και έξω απ’ αυτό. 
Θα πληρώσει και για τα δύο. Θα ξεκινήσει μια σχέση με την 
Καρόλ, η οποία ετοιμάζεται να παντρευτεί τον σωματώδη Τόνι 

20 μαρτΙΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Εργάτης σε πυρηνικό 
εργοστάσιο γκομενίζει με 
αρραβωνιασμένη. Για να 
περάσει η ώρα, φανταζό-
μουν πως μια μόλυνση του 
έκανε το «πουλάκι» τύπου 
Χουλκ, ναι, έτσι θα ήταν 
γαμάτο. Τώρα είναι ένα 
γαλλικό…



PAGE 27 



PAGE 28 | FREE CINEMA | ISSUE#104PAGE 28 | FREE CINEMA | ISSUE#104

και θ’ αρχίσει να μην προσέχει. Θα «λουφά-
ρει» το μετρητή ραδιενέργειας, κρύβοντας 
τις αυξανόμενες μετρήσεις στο σώμα του και 
θα επιμείνει να κερδίσει την Καρόλ, ακόμη κι 
όταν εκείνη πάρει μια διαφορετική απόφαση.

Στην πραγματικότητα αυτοί οι δύο κόσμοι 
δε συναντιούνται ουσιαστικά. Το πυρηνικό 
εργοστάσιο λειτουργεί περισσότερο σαν ένα 
φόντο που θα μπορούσε να φιλοξενήσει μια 
εντελώς διαφορετική ταινία, ένα εργατικό 
δράμα για παράδειγμα, ενώ η ερωτική ιστο-
ρία είναι μάλλον υποτονική και «μικρότερη» 
απ’ ό,τι υπόσχεται στην αρχή. Ευτυχώς για τη 
Ζλοτόφσκι, το καστ της είναι πρώτης γραμ-
μής και δίνει υπόσταση σε χαρακτήρες που 
δεν είναι αρκετά επεξεργασμένοι.
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official trailer

imdb

link me

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Σ’ αρέσουν τα εργατικά δράματα, οι 
ερωτικές ιστορίες με το στοιχείο του 
απαγορευμένου, οι καλές ερμηνείες; 
Απομόνωσε αυτά τα στοιχεία και κάτι θα 
βρεις να εκτιμήσεις στο «Grand Central». 
Στο σύνολο, όμως, κάτι δεν κάθεται καλά 
στην… αντίδραση.

http://www.youtube.com/watch?v=X13RRf_NM58
http://www.imdb.com/title/tt2835548/
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ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ  
ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ (2013)

Είδος 
Animation

Σκηνοθεσία 
Άγγελος Σπάρταλης

Διάρκεια 
87’

Διανομή  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

του Άγγελου Μαύρου

To 1869 στις ΗΠΑ, 100 χρόνια πριν απ’ το Apollo 11, 
ο Τηλεβολικός Σύλλογος αποφασίζει να αποδείξει τη 
θεωρία τού Προέδρου του, ότι μια οβίδα μπορεί να 
φτάσει ως το φεγγάρι. Θα σαγηνεύσουν μια φυσικό 
VIP για προχώ συσκευή, θα πάνε ερημιά για να 
εκσφενδονιστεί, άσπονδος πλοίαρχος μαζί τους θα 
κοντραριστεί, Γάλλος αντίπαλος χώνεται στην απο-
στολή. Το σχέδιο θα εκτοξευτεί ή θα συντριβεί;

Είναι ένα μεγάλο βήμα για τον ίδιο και την ελληνική σινε-
εμψύχωση αλλά ένα μικρό για την Έβδομη Τέχνη αυτό που 
κάνει ο σπουδαγμένος μηχανολόγος κι αεροναυπηγός (όθεν 
κι η θεματική), βιοποριζόμενος ως ζωγράφος (θα δείτε το chic 
χρωστήρα σε φόντα - ιδιοκατασκευές και σε cameo, από τη 
δημιουργία της «Έναστρης Νύχτας» του βαν Γκογκ ως την 
Casa Batlo τού Γκαουντί) κι ανιψιός του Νίκου Κούνδουρου 
(το μήλο πέφτει κάτω απ’ τη μηλιά), Άγγελος Σπάρταλης, στο 
πρώτο μεγάλου μήκους κινούμενο «σχέδιό» του. Ένα κολαζα-
ριστό animation που, επί σχεδόν πέντε χρόνια δουλεμένο στο 
arte povera Κανάβεραλ του δημιουργού στον Άγιο Νικόλαο 
της Κρήτης, οπτικοποιεί με θαρραλέα ακατάπαυστες αναχρο-
νιστικές ψαλιδιές και πρόζα στο πνεύμα τού animation των 
Μόντι Πάιθον (και στο look τους, αλλά πολύ πιο σύνθετο) το 
μυθιστόρημα του Ιουλίου Βερν. Και κολλάει στον αμφιβλη-
στροειδή χάρη στο εικονοκοπτικό και συγκολλητικό δαιμόνιο 
και χέρι τού auteur με δειγματολόγιο την pop κουλτούρα, την 
Τέχνη και τη γραμματεία, απ’ τον Sgt. Peppers και τον Ακρι-
θάκη ως τις «Ευμενίδες». 

«Άκατοι» όπως οι τελευταίες είναι, όμως, που δίνουν σήμα για 
το μερικό «Lost in Space» αυτού του Challenger: μια συνηγο-
ρία της συμπόρευσης παλιού και νέου (μάλλον, ευφυώς, το 
σύνολο κρυφό motto τού Κρητικού αλχημιστή), η αισχύλεια 
τραγωδία μέσω ενός sample στο διάλογο του Αμερικανού 

20 μαρτΙΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Κινούμενο σχέδιο κοπτο-
ραπτικής made in Greece. 
Τύπου τίτλοι ταινιών των 
Μόντι Πάιθον. Με διά-
στημα. Far out, μάγκα 
μου. Κάτι πρέπει να παίζει 
με το νερό, να μου φέρετε 
να «πιω» κι εγώ από 
αυτό…



PAGE 31 



PAGE 32 | FREE CINEMA | ISSUE#104

chief τού διαστημικού εγχειρήματος μ’ έναν 
Ινδιάνο φύλαρχο δεν μπαίνει στην ατμό-
σφαιρα ως δάνειο - παραξένισμα, κάτι που 
συμβαίνει με αρκετά από τα σταχυολογημένα 
ολούθε σημαίνοντα (κυρίως στο λόγο, με 
τους Τσιτσάνη, Σεν-Εξιπερί, Τσόμσκι, Εμπει-
ρίκο, Τιούρινγκ και δε συμμαζεύεται). Στην 
αίσθηση υποξίας προσθέτουν οι λόγω NASA 
εθελοντισμού αναταράξεις στο κάστινγκ και 
τη σκηνοθεσία κάποιων φωνών (όπως της 
ερωτικά απογοητευμένης μαντάμ Κιουρί, 
του μεθύστακα δημάρχου της Τάμπα Τάουν 
και του αυθαίρετα αλλά έξυπνα υποβρύχια 
βαλτού στην ιστορία πλοιάρχου Νέμο), ενίοτε 
το εκτός τροχιάς χιουμοράκι (το ping-pong 
ως ευφημισμός τού περί γενετήσιας πρά-
ξης μπινελικίου είναι... spam) και η έλλειψη 
βαρύτητας (και γκελ) κάποιων σούξου μούξου 
mix’n’match αξάν: επιστήμονες του Κέιμπριτζ 
μιλάνε Ζακυνθινά, Τεξανοί σα Θεσσαλοί, 
άλλοι ως Κύπριοι και Πόντιοι και οι Ινδιάνοι 
αρχαΐζουσα καθαρεύουσα, με τον πλανη-
τάρχη στο άπταιστο, ξεκαρδιστικό στυλ τού 
γέρου Καραμανλή. 

Είναι ακόμη μια ημι-μοιραία Λάικα (τραβηγ-
μένη στα άκρα ωδή στην αντιπολεμική συνα-
δέλφωση των λαών, πιστή πάντως στο Βερν) 
του Σπάρταλη, που ωστόσο ποτέ δεν καίει 
πλανοθετικά, μυθοπλαστικά και αφηγημα-
τικά την τολμηρή ρουκέτα του, ένα αντισκου-
πίδι στο σύμπαν των sci-fi ιδιοκατασκευών, με 
καύσιμό του το score (σκέψου πεντοζάλη στη 
Φλόριδα!) και τα βιντεοκλιπέ μιούζικαλ ιντερ-
λούδια ασμάτων από τη Ζήνα Αρβανιτίδη, 
ναι την κόρη του Πασχάλη, με απροσδόκητα 
τους Ψαραντώνη και Σαββόπουλο να βάζουν 
και τραγουδιστά το ευγενές μέταλλό τους 
εκτός του σπικάζ. Σίγουρα θα κοιτάξετε ψηλά 
για την κανονιά - φλιπεράκι και... Μαντόνα, 
τον καβγά στο σαλούν με τη Μέριλιν Μον-
ρόου ξάπλα στο πιάνο, το Superman και 



PAGE 33 



PAGE 34 | FREE CINEMA | ISSUE#104

το Μότσαρτ σκαφτιάδες τής Κολομβιάδας, 
την παρωδία του «Χιούστον, έχουμε πρό-
βλημα», και το κατάστρωμα συν το πλήρωμα 
του «Star Trek» (εννοείται αγνώριστο απ’ 
το λίφτινγκ) στην κορύφωση. Τι απογίνεται 
τελικά αυτή η αποκοτιά του ανθρώπινου 
στοιχείου εκτός του πλανήτη μας; Μένει αξι-
οπαρατήρητα στον... αέρα. Στο λογοτεχνικό 
sequel τού «Γύρω από τη Σελήνη» ο πολυ-
μήχανος Ιούλιος μας αποκάλυπτε το μέλλον 
τους. Είθε στα indie χρηματοδοτημένα αστρό-
νειρά του, κάπου μεταξύ Λασιθίου και Εξαρ-
χείων, και το ταγμένο αυτό réalisateur εγγόνι 
του να «γράψει» τη συνέχεια. Προς το παρόν, 
κοζάρεις το ταξίδι. Αλλά σα «Gravity» δεν 
τραβάει. Όβερ...Καρόλ, η οποία ετοιμάζεται 
να παντρευτεί τον σωματώδη Τόνι 

official site

official trailer

link me

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Κοσμοναύτες της επιστημονικής φαντα-
σίας στο πανί, της πένας του απόλυτου 
οραματιστή παππού της και των toon 
(συρραφής κυρίως), μετράτε αντίστροφα. 
Μουσειολόγοι κι εγκυκλοπαιδιστές, 
μετράτε τις δεκάδες επί οθόνης κλεφτές 
αναφορές. Φίλοι του ελληνικού και του 
ανεξάρτητου, μετράτε έναν ακόμα (δορυ-
φορικά) του weird wave. Ο διακτινισμός 
σας εξαρτάται απ’ τις αντοχές σας στην 
αστοχία υλικού. Οι εκτός των πεδίων, 
μάλλον θα το γειώσουν.

13-19 ª·ÚÙ›Ô˘ 2014
∞£∏¡∞ - ODEON √¶∂ƒ∞ 1

20-26 ª·ÚÙ›Ô˘ 2014 
£∂™™∞§√¡π∫∏ - º∞ƒ°∫∞¡∏

2014

http://www.spartalis.gr/moon/
http://www.youtube.com/watch?v=85MS3cRRSQc
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20-26 ª·ÚÙ›Ô˘ 2014 
£∂™™∞§√¡π∫∏ - º∞ƒ°∫∞¡∏

2014
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NEED FOR SPEED (2014)

η γνωμη του mr. klein

Καλά τα αμάξια, αλλά 
πήξαμε στο drama, ρε 
αδελφέ. Μόνο στο φινάλε 
πάει πατητό, στο υπό-
λοιπο… έχει αραχνιάσει 
το χειρόφρενο. Πιστός ο 
τίτλος, δε λέω! Την είχε 
την ανάγκη…

20 φεβρουΑΡΙΟΥ 2014

Είδος 
Περιπέτεια

Σκηνοθεσία 
Σκοτ Γουά

Καστ 
Άαρον Πολ,  
Ντόμινικ Κούπερ,  
Ίμοτζεν Πουτς,  
Σκοτ Μεσκούντι,  
Ραμί Μαλέκ,  
Μάικλ Κίτον

Διάρκεια 
132’

Διανομή  
ODEON

Μηχανικός αυτοκινήτων που συμμετέχει σε 
underground κόντρες ταχύτητας για να σώσει το 
συνεργείο του με τα κέρδη από τα στοιχήματα, μπαί-
νει στην πιο σκληρή κούρσα της Αμερικής για το 
μεγάλο έπαθλο αλλά και για να εκδικηθεί έναν πρώην 
πρωταθλητή του NASCAR που του φόρτωσε φόνο 
κολλητού και τον «πάρκαρε» στη φυλακή.

Οι παραγωγοί αυτής της ταινίας πρέπει να είναι ή αφελείς ή 
βλάκες. Πρώτον, δε μεταφέρεις στο σινεμά ένα δημοφιλές 
video game που ο παίκτης το «βιώνει» κατ’ οίκον, αλλά στην 
αίθουσα είναι… παλουκωμένος και αμέτοχος, περιμένοντας 
να παρακολουθήσει 3 - 4 σκηνές δράσης και ταχύτητας, με 
ένα πασπάλισμα σεναριακών στερεοτύπων που ξεφεύγει 
από το όριο της… βαρεμάρας σε περισσότερο από ένα δίωρο! 
Και δεύτερον, ακόμα χειρότερα εδώ, όταν το κοινό αυτού του 
είδους ταινιών έχει «κακομάθει» από το franchise των «Fast 
& Furious» που γαμάει και δέρνει από κάθε άποψη, δεν 
πας να πατήσεις γκάζι στην αγορά ως… πτωχός συγγενής, 
προσφέροντας δράμα εκδίκησης χωρίς μερικές χορταστικές 
υποπλοκές και ανατροπές στο στόρι. Κοινώς, «σακαράκα» 
το όχημα…

Οι πιο… σωφεράντζες τής κινηματογραφικής τέχνης θα 
αναγνωρίσουν κακέκτυπα συνταγών από παλαιότερα φιλμ, 
από το θάνατο του νεαρού φίλου του κεντρικού χαρακτήρα 
(που φωνάζει «Επαναστάτης Χωρίς Αιτία»!) μέχρι την 
τελική ανάμειξη οδηγών που καταδιώκουν τον επικηρυγμένο 
πρωταγωνιστή (κυριολεκτικά ελάχιστος ο Άαρον Πολ τού 
«Breaking Bad») και περιπολικών τα οποία προστίθενται για 
να δημιουργήσουν ένα… καθυστερημένο μπάχαλο (τα πάντα 
βγαλμένα με καρμπόν από τον «Ατσίδα και το Λαγωνικό» 
του 1977). Στο ενδιάμεσο, με την ταχύτητα… στην πρώτη, το 
γκομενάκι πρέπει να είναι Αγγλίδα με βαριά προφορά, διότι 

του Ηλία Φραγκούλη
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στη Μεγάλη Βρετανία σκίζουν τα «Fast & 
Furious» και πρέπει να υπάρξει μια κάποια 
«ταύτιση» του local κοινού, το συγκρουσι-
ακό (μελο)δράμα της γεννάται με αντίπαλο… 
νεαρό Βρετανό ηθοποιό και, πες πως είμαι 
μέντιουμ, αν υπάρξει και sequel, θα γυριστεί 
εις τη Γηραιά, να μου το θυμάσαι!

Ελάχιστα πράγματα δε στουκάρουν εδώ 
και, προφανώς, είναι τα άψυχα. Τα stunts 
τηρούν τις παραδόσεις του είδους και δεν 
πατάνε πάνω σε ψηφιακές αηδίες, με απο-
τέλεσμα να χαίρεσαι τις λιγοστές αλλά 
απογειωτικές (κυριολεκτικά!), κυνηγιάρικες 
κασκάντες. Δυστυχώς, όμως, το «Speed» 
(που όντως ήταν σε «Need»…) αργεί πολύ για 
να περισώσει τούτη την ξεπερασμένη πίστα 
ενός παιχνιδιού που θα ικανοποιήσει μονάχα 
ένα μερίδιο των φανατισμένων τού βολάν 
(και ουχί του joystick). Οι υπόλοιποι, ας 
περιμένουμε ως τον Απρίλιο του 2015 για να 
δούμε πώς θα «σκοτώσουν» (πόσο μακάβριο) 
τον Πολ Γουόκερ στο έβδομο «Fast»…

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.theneedforspeedmovie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=e73J71RZRn8
http://www.imdb.com/title/tt2369135/
https://www.facebook.com/NeedForSpeedTheMovie2014
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Τι δεν κατάλαβες; Δες τη διάρκεια, σκέ-
ψου άχρηστο μπούρου-μπούρου, κάκιστο 
χιούμορ, μετριότατο καστ, ανυπαρξία 
υποπλοκών για να συντηρηθεί το ενδια-
φέρον του θεατή και… κανένα 3D γυαλί 
δε θα σε κάνει να περάσεις καλύτερα από 
το να… το παίζεις στο σπίτι. (Το λες και 
#diplhs αυτό τώρα;) Οι απόλυτα πωρωμέ-
νοι με τα μοντέλα των αυτοκινήτων που 
παρελαύνουν επί της οθόνης αποτελούν 
ένα εντελώς ειδικό κοινό που θα εκλάβει 
το φιλμ ως… σκληρό πορνό, οπότε δεν 
πιάνονται…
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BOXER (2013)

η γνωμη του mr. klein

Κι άλλο ελληνικό ντοκι-
μαντέρ (δεν θα το ήθελε 
το Κανάλι της Βουλής το 
συγκεκριμένο), εδώ του-
λάχιστον πέφτει μπουνίδι, 
μπορεί να ξυπνήσει και 
κανείς…

20 φεβρουΑΡΙΟΥ 2014

Είδος 
Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία 
Γιώργος Παντελεάκης

Καστ 
Σαρλότ Γκενσμπούργκ,  
Στέλαν Σκάρσγκαρντ,  
Σάια ΛαΜπαφ,  
Τζέιμι Μπελ,  
Στέισι Μάρτιν,  
Μία Γκοθ,  
Γουίλεμ Νταφόου

Διάρκεια 
100’

Διανομή  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Κορυφαίος ντόπιος και παλιοί ή νέοι συναθλητές 
του της ερασιτεχνικής (και ένας άλλοτε διεθνής pro) 
πυγμαχίας μιλάνε και θυμούνται τον αγώνα τους. 
Προπονητές τους «ξερνάνε» γι’ αυτούς και για τα δικά 
τους κλέη, και απ’ αλλού γνωστός ρέφερι και μαθητές 
για την ψυχραιμία, την ψυχολογία, τον ασκητισμό, το 
φόβο, την τακτική, την πειθαρχία, το τι το μπουνίδι 
για τους ίδιους και τον κόσμο σημαίνει, απαιτεί κι 
απηχεί.

Χωρίς περιστροφές στο καναβάτσο: ο με παλμαρέ ηθοποιού, 
υποκριτικού δασκάλου και επί σκηνής metteur en scène του 
αρχαίου δράματος Γιώργος Παντελεάκης δε βγαίνει νοκά-
ουτ ούτε σε καταπονεί, απλά τις τρώει αναμενόμενα (τις 
ψιλές του, μη σου λυθούν τα γόνατα) στην πρώτη μεγάλης 
διάρκειας αναμέτρησή του με το είδος τής τεκμηρίωσης, 
ζωσμένος έναν ντιρέκτ αγάπης fly like a butterfly ανδριά-
ντα οργισμένου (not) ειδώλου, sting like a bee νωπογραφία 
μικρόκοσμου - επιπέδου κύπελλο Ακρόπολις, όμως, μην πλα-
κωθείς να μπεις στην αίθουσα. 

Αυτά που προσωπικά μου έσκισαν το φρύδι (είναι κι αποτρι-
χωμένο και δείχνει, το άτιμο) ήταν ο δωρεάν χρόνος μα στο 
Αριστοτέλειο μα σε άλλα gym με ασκήσεις ενδυνάμωσης ή 
ανερόβιες και σάκο, αλλά και τρέξιμο στην πόλη ή μέσα στα 
δάση, ο θρύλος εκ Κούβας Φελίξ Σαβόν λίγο ξεκάρφωτος ως 
μόνος ξένος που παραμιλάει εδώ (σε footage από προσκεκλη-
μένο αλλοδαπό doc), το mini λιβανιστήρι αλλήλων σε κάποια 
χουκ, λίγο ανεκδοτολόγημα ανφάς μπίρι μπίρι που στέκεται 
όρθιο μόνο αν ανήκεις στον όμορο κύκλο, γλιστρήματα άπερ-
κατ απ’ τα outsider στα φαβορί των γαντιών κάπως άνισα 
(ο προβολέας πέφτει στον all time MVP μας, Γιώργο Ιωαν-
νίδη, συχνότατα άξονα της συνάντησης), και το jazz καμπα-
νάκι τού OST, που χορεύει καλά στην ηχοεπένδυση, στήνει 

της Βικτωρίας Μιχαήλ
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καβγά, όμως, ως οπτικό υλικό αμηχανίας (σε 
ταϊμάουτ ο drummer και, στον τελευταίο 
γύρο των ζενερίκ, οι ρέστοι δύο μουσικοί και 
composers) για τα αποδυτήρια. 

Ευτυχώς ο Παντελεάκης, σε one man show 
(παίζοντας και στις κατηγορίες του σεναρίου, 
της κάμερας και του μοντάζ), έχει το ένστι-
κτο του κινείσθαι στο ρινγκ. Ο αιθέρας του 
υποφωτισμένου μολυβί βιζέρ σε ξυπνάει για 
μια διαυγή παρά τον σεβαστικό θαυμασμό 
ματιά στο αντικείμενο, τα ταιριαστά μυώδη 
γραφικά και ο κριτής τού AVID κρατούν στα 
πόδια τους ακόμα και τα παλαίμαχα βιντεϊκά 
70’s - 80’s στιγμιότυπα «φάσεων», τα αντα-
νακλαστικά στις εκμυστηρεύσεις διώχνουν 
την ταινία γενικά μακριά από τα σκοινιά τού 
ESPN α λα ελληνικά προγράμματος. Μη σου 
πω ότι θα κραυγάσεις οπαδικά «έτσι, αγόρι 
μου, φάτονε» με τον Αντώνη Πανούτσο ως 
πρώην διαιτητή να εξηγεί μεταξύ άλλων τι 
εστί «πατσαβούρα» (προκαλώ την τύχη μου 
στο Disqus τώρα…) και να μοιράζει σπίκερ 
μπουκέτα π.χ. για τη διμερή δοκιμασία που 
αποτελεί ένα ματς. Αλλά και μια μαθημα-
τικό των κροσέ (την επίσης champion Άννα 
Μαργαρίτη, σύζυγο τού Ιωαννίδη) να μιλάει 
για την αδρεναλίνη και την ενσωμάτωση του 
αλλόφυλου μιας θηλυκιάς Ρόκι, κι ένα άλλο 
παλικάρι περί του παράθυρου στην ψυχή 
τού αντιπάλου και το παιδί μες στον αγωνι-
στή - το πιο σοβαρό μπερντάχι εδώ. Αλλά, 
μη βαράς, το «Boxer» παραπαίει επίσης, και 
τελικά νικιέται ακόμα και απ’ το «Ali», δε 
συζητάμε απ’ το «Fight Club». Τα κεφάλια 
μέσα σώνει και ντε, μόνο αν είστε του Παλέ...
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Γηγενή νταβραντισμένε ή μη θιασώτη 
τού όποιου style «παίζουμε μάπες», μετά 
της αναγκαίας προετοιμασίας γουστάρεις 
κάργα. Βίαιε μουλτιπλεξά και θαμώνα των 
γυμναστηρίων ή των αθλητικών events, 
ξώφαλτσα μπορεί να πετύχει κάπου και 
εσάς. Οπαδέ του arty φιλμικού σώματος 
εν γένει, θα δεις αρετές και (πιο πολλές) 
αμυχές. Αν δεν μπορείς ντοκιμαντέρ και 
sport, αναισθησιάζεσαι ή πανηγυρίζεις 
αλλού.
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ΝΕΑ CONCEPT ART  
ΑΠΟ ΤΗ MARVEL!
του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

Θέλεις να πάρεις μια… official για το FREE CINEMA 
γεύση από την αισθητική της πολυαναμενόμενης 
δεύτερης ταινίας των «Εκδικητών» και να χαθείς 
στους κόσμους που υπόσχονται να μας ξεναγήσουν 
οι νέες ταινίες της Marvel; Κρίνοντας από τις ολο-
καίνουργιες concept art εικόνες που κυκλοφόρησε η 
εταιρεία, μάλλον είναι η τυχερή σου μέρα!

αφιερωμα marvel concept art
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Μπορεί το επόμενο επεισόδιο της ανάπτυ-
ξης του κινηματογραφικού σύμπαντος της 
Marvel, «Captain America 2: Ο Στρα-
τιώτης του Χειμώνα», να βρίσκεται λίγο 
πριν την παγκόσμια κυκλοφορία του (έχεις 
δει από το site και τα character posters και 
τις εναλλακτικές αφίσες και τα επίσημα 
featurettes της ταινίας), αυτό, όμως, δεν 
σημαίνει ότι ο προωθητικός μηχανισμός της 
πολυμήχανης εταιρείας πρόκειται να σταμα-
τήσει να προκαλεί το ενδιαφέρον του κοινού, 
δίνοντάς του μικρά στοιχεία για το μέλλον 
των «Εκδικητών», το «Avengers: The 
Age of Ultron» και… ακόμα παραπέρα 
(λέγε με και… «Ant-Man»!).

αφιερωμα marvel concept art
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Είχαμε δει και στο παρελθόν μερικές από 
τις concept art εικόνες που χρησιμοποίησε 
η εταιρεία στην ανάπτυξη των projects της, 
όμως, σήμερα, η Marvel αποφάσισε να τις 
δημοσιοποιήσει, επιτέλους, στην υψηλή ανά-
λυση που τους αξίζει (όπως μπορείς να δεις 
επίσημα και αποκλειστικά από το FREE 
CINEMA), προσθέτοντας, ταυτόχρονα, δύο 
μικρά αλλά ουσιαστικά επιπλέον… teasers 
στο ξεσηκωτικό σύνολο. Ανάμεσα, λοιπόν, 
στις εικόνες από τους «Φρουρούς του 
Γαλαξία» (των οποίων το trailer είναι όσο 
fun χρειάζεται για να μας κάνει να θέλουμε 
να δούμε την ταινία… τώρα!) και τα σχέδια 
πάνω στα οποία βασίστηκε το πρώτο, ανα-
γνωριστικό promo του «Ant-Man», που θα 
είναι και η πρώτη ταινία της τρίτης φάσης 
των κινηματογραφικών Marvel-ικών ηρώων, 
η εταιρεία αποκάλυψε και την πρώτη της 
εικαστική ιδέα σχετικά με τους δύο νέους 
χαρακτήρες του «Avengers: Age of 
Ultron», της Scarlet Witch, που θα υποδυ-
θεί η Ελίζαμπεθ Όλσεν, και του Quicksilver 
του Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον.

αφιερωμα marvel concept art
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Κρατώντας υπόψη ότι τα concept art δεν 
αντικατοπτρίζουν πάντα απόλυτα το τελικό 
αποτέλεσμα, το πρώτο δείγμα από τους 
νέους χαρακτήρες δείχνει να είναι αρκετά 
κοντά στο πνεύμα των αυθεντικών ηρώων 
αλλά και επαρκώς εκμοντερνισμένο και 
εναρμονισμένο με την αισθητική των σύγ-
χρονων υπερ-ηρωικών φιλμ. Ναι μεν οι 
στολές της Scarlet Witch και του Quicksilver 
κινούνται στις χρωματικές αποχρώσεις των 
κομιξικών alter ego τους, όμως, τα φαντα-
στικά ή εκκεντρικά στοιχεία τους έχουν, 
μάλλον, ατονήσει, διατηρώντας την αύρα 
μόνο των προκατόχων τους, αν και παρα-
μένουν στο πνεύμα τους. Δεν πρόκειται να 
δεις, δηλαδή, ούτε την Όλσεν με κόκκινο 
headpiece, ούτε τον Τέιλορ-Τζόνσον με 
λευκή κώμη.

αφιερωμα marvel concept art
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αφιερωμα marvel concept art
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αφιερωμα marvel concept art
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αφιερωμα marvel concept art
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http://freecinema.gr/fragoulis-in-3/

