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Ό 
ταν ανοίγεις την τηλεόραση, πρέπει 
πάντοτε να την έχεις στο κανάλι του 
player. Προληπτικά. Προλαμβάνεις 
πολλά κακά συμπτώματα, κάνεις 

καλό στην υγεία σου και αγνοείς τη σημασία της 
τηλεοπτικής πραγματικότητας. Καλύτερα να ζεις 
το δικό σου «αλλού» παρά το «αλλού» εκείνων.

Τις προάλλες πήγα να βάλω μια ταινία στο Blu-
Ray. Ήμουν ήδη ενήμερος για τα «μπουκέτα» 
από ατάκες ανθολογίας που πετούσε ο Άδωνις 
στου Χατζηνικολάου, στα social γινόταν πανη-
γύρι. Έδειξα σθένος και δεν παρασύρθηκα. 
Καθώς άνοιγε η τηλεοπτική συσκευή, όμως, και 
πριν προλάβω να τη γυρίσω στο HDMI, πέτυχα 
τη Λιάνα (ξέρεις) στου Πρετεντέρη, ανάμεσα 
σε «πολιτικούς» διαφόρων αποχρώσεων, να 
κάνει ερωτήσεις για το χαμένο αεροσκάφος των 
μαλαισιανών αερογραμμών! Σάστισα. Και το 
άφησα για λίγο. Εντωμεταξύ, λάμβανα διαρκώς 
μηνύματα του τύπου «Μαλάκα, βάλε Χατζηνικο-
λάου, χάνεις τρελό γέλιο»… Τα έκλεισα όλα και 
κάθισα να δω την ταινία που ήθελα.

Editorial
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Hλίας Φραγκούλης

Τα σκεφτόμουν αυτά καθώς μόνταρα το αποψινό 
CINEMaD (στις 21:00, από το MAD TV, since 
1999, bitches), με το πρώτο μέρος μιας μεγάλης 
κουβέντας που έκανα μαζί με το Γιάννη Οικονο-
μίδη, για «Το Μικρό Ψάρι» αλλά και την όλη 
του πορεία στο ελληνικό σινεμά. Σκεφτόμουν 
πως δεν ξέρω να κάνω τηλεόραση. Μάλλον. 
Χαίρομαι που εξακολουθώ να τρολάρω ολόκληρο 
το ντόπιο τηλεοπτικό σύμπαν, σκέφτομαι τον 
λάθος κόσμο καθώς κάνει zapping και πέφτει 
πάνω στην εκπομπή μου, διασκεδάζω στην ιδέα, 
φαντάζομαι πως το σοκ θα είναι πιο ισχυρό από 
το να πέσω εγώ πάνω στα σκατά ενός talk show. 

Ο Γιάννης είναι ένας παλαβός συνομιλητής που 
σχεδόν διαρκώς διαφωνεί και συχνά νομίζεις 
πως ακούς ήρωα από ταινία του.  
Δε με βγάζει off. Έχει τις δικές του απόψεις κι 
εγώ μια άλλη οπτική. Είναι υγιές. Και, μάλλον, 
δίνουμε «άφεση» και οι δύο επειδή αγαπάμε 
πολύ το σινεμά. Σταδιακά, ολόκληρη η κουβέντα 
μας θα εμφανίζεται και εδώ, μέσα στις επόμενες 
μέρες. Είναι όσο αντιτηλεοπτική μου αρέσει μια 
«συνέντευξη». Γιατί είναι διάλογος.

http://www.iliaskyriazis.com/
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ΝΩΕ (2014) 
(ΝΟΑΗ)

η γνωμη του mr. klein

Είναι αυτό που βάζουνε 
τα ζώα σε μια κιβωτό και 
μετά πνίγονται όλοι εκτός 
από το σόι του Νώε. Τι τα 
θες, κουκλίτσα μου, ωραία 
τα εφέ, αλλά σήμερα… 
όλοι Νώε είμαστε!

27 μαρτΙΟΥ 2014 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Δραματική Περιπέτεια

Σκηνοθεσία 
Ντάρεν Αρονόφσκι

Καστ 
Ράσελ Κρόου,  
Τζένιφερ Κόνελι,  
Έμμα Γουότσον,  
Ρέι Γουίνστον,  
Λόγκαν Λέρμαν,  
Άντονι Χόπκινς

Διάρκεια 
138’

Διανομή  
UIP

Με οδηγό ένα όραμα που τον κάνει να πιστεύει πως ο 
Πλάστης τον επέλεξε για να δημιουργήσει μια τερά-
στια κιβωτό στην οποία θα χωρέσει ανά ζεύγη ολό-
κληρο το ζωικό βασίλειο, ο Νώε αγωνίζεται να ολο-
κληρώσει το έργο του προτού επέλθει ο αφανισμός.

Μερικές κριτικές ταινιών σε φέρνουν σε… «δύσκολη θέση». 
Για να εξηγούμαι μετά πλήρους τιμιότητας, και αγνωστι-
κιστής είμαι και δεν αγαπώ τόσο το σινεμά του Ντάρεν 
Αρονόφσκι. Αλλά πρέπει να σας πως τη γνώμη μου για 
το «Νώε», με την ιδιότητα του κριτικού κινηματογράφου 
(ή του θεατή, όπως είμαστε όλοι μας, πρωταρχικά). Ως 
θεατής, λοιπόν, πέρασα καλά. Το φιλμ διαθέτει τις αρε-
τές μιας μεγάλης παραγωγής, με τα απαραίτητα εφέ και 
τις εντυπωσιακές σκηνές καταστροφής ή το μέγεθος που 
αρμόζει σε αυτό το οποίο καλείται να οπτικοποιήσει. Σε 
τούτη την ταινία του Αρονόφσκι, το πάνω χέρι ανήκει στο 
entertainment value και, κατόπιν, στο μήνυμα, το οποίο 
δεν είναι ακριβώς… θρησκευτικό. Όχι με τον προβλέψιμο 
τρόπο, τουλάχιστον…

Η αντίληψη που έχει ο Αρονόφσκι γύρω από ζητήματα 
Πίστης είχε ήδη δώσει το στίγμα της μέσα από την «Πηγή 
της Ζωής» (2006). Εκεί φλέρταρε με τη βλασφήμια.  
Εδώ, απλά, αφήνεται στην ασάφεια μιας κάπως πιο «μυστι-
κιστικής», new age τάσης η οποία αρνείται να ταυτοποιήσει 
τις καταβολές τούτης της βιβλικής ιστορίας, για να σου 
αφηγηθεί ένα παμπάλαιο «θρησκειακό» παραμύθι, φορ-
τωμένο με στοιχεία φανταστικού, υπαινιγμούς δαρβινικών 
αναφορών και τον προβληματισμό που αγγίζει μια σημε-
ρινή ανάγκη κάθαρσης στον πλανήτη. Αυτό το τελευταίο 
είναι που θα κρατήσει ο θεατής στο δρόμο προς την έξοδο, 
έχοντας απολαύσει εντός αιθούσης ένα καλοσχεδιασμένο 
έργο… καταστροφής!

του Ηλία Φραγκούλη
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Πέρα από την «ελαφρότητα» με την οποία 
προσεγγίζει την αρχική του πηγή, ο Αρο-
νόφσκι παίρνει πολύ στα σοβαρά τον τρόπο 
με τον οποίο καταπιάνεται με τους νόμους 
της Φύσης, παρουσιάζοντας έναν… vegan 
Νώε που δεν επιτρέπει στα παιδιά του ούτε 
καν να κόψουν λουλούδι που ριζώνει στη γη 
(γιατί εκεί θα πρέπει να παραμένουν και ο 
άνθρωπος θα έπρεπε να συλλέγει μονάχα 
όσα χρειάζεται). Είναι η πρώτη παρατή-
ρηση που (ψυχ)αναλύει το είδος μας. Στη 
συνέχεια, ο Αρονόφσκι θα είναι σχεδόν 
αμείλικτος απέναντι στους χαρακτηρισμούς 
που υιοθετεί για τον άνθρωπο, ο οποίος 
εξορίστηκε σαν από Θεία Δίκη εξαιτίας 
των αμαρτωλών του επιλογών. Στο «Νώε», 
αυτός ο άνθρωπος είναι το απόλυτο κτή-
νος, ένα μισαλλόδοξο πλάσμα, έρμαιο των 
πειρασμών στους οποίους υποκύπτει για να 
καλύψει τις ανάγκες του, την πείνα του, στο 
φινάλε, για να επιβιώσει. Ο άνθρωπος ήταν 
εκείνος που ήδη είχε καταστρέψει τον πλα-
νήτη, από γεννησιμιού του, διαιωνίζοντας 
την ολοκληρωτική παρακμή μιας σαρκοβό-
ρας «ρέπλικας» του θυμωμένου Πλάστη, ο 
οποίος ανοίγει τους ουρανούς (και την οργή 
του), για να… καταποντίσει τη Γη ολόκληρη; 
Για τον Αρονόφσκι, μονάχα για να ξεπλύ-
νει τον τόπο από την αρρώστια που είναι ο 
κοινός θνητός.
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Το φιλμ μας καλεί να αναζητήσουμε την 
αθωότητα που εξαφανίσαμε, όχι να πάμε 
με… το σταυρό στο χέρι! Μας διδάσκει το 
πώς ο αδελφός σκότωσε αδελφό, πώς έθνη 
ολόκληρα ξεκλήρισαν άλλα έθνη, πώς ο 
άνθρωπος στράφηκε ενάντια στην ίδια την 
Πλάση και πόσο αδιέξοδη είναι η πορεία 
αυτού του πολιτισμού εξαιτίας… σου. «Κατα-
στρέψαμε τον κόσμο. Εμείς το κάναμε αυτό.» 
σου λέει κατάμουτρα ο Αρονόφσκι, δημιουρ-
γώντας ψυχεδελικές εικόνες επικών δια-
στάσεων, που φτάνουν να ζωντανεύουν έως 
και μνήμες από έργα του Ιερώνυμου Μπος. 
Εκεί είναι που ο «Νώε» μετατρέπεται σε 
έναν εφιάλτη, ο οποίος επιχειρεί να σε αφυ-
πνίσει, να σε κάνει να δεις μια γενικευμένη 
εικόνα ενός χαοτικού σήμερα, αν συνοψίσεις 
την εικόνα που λαμβάνουμε μέσα από την 
παγκόσμια ειδησεογραφία. Δεν είμαι σίγου-
ρος για το αν η πρόθεση του σκηνοθέτη ήταν 
να παραλληλίσει το τότε της ιστορίας του 
με το δυσοίωνο παρόν μας, όμως, το timing 
είναι απίστευτα ανησυχητικό.
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official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.noahfilm.gr
http://www.youtube.com/watch?v=6qmj5mhDwJQ
http://www.imdb.com/title/tt1959490/
https://www.facebook.com/NoahGreece?brand_redir=1


PAGE 12 | FREE CINEMA | ISSUE#105

Πέρα από το ότι συνιστά και ένα σύνθετο 
και αρκετά εγκεφαλικό δημιούργημα, το 
φιλμ δε θα απογοητεύσει εκείνους που θα 
εισέλθουν στις αίθουσες για τη διασκέδαση 
(και μόνο). Οι μάχες με τους πέτρινους 
Φύλακες (που κινούνται χάρη στους κόπους 
του Έλληνα χορογράφου Αντώνη Φωνια-
δάκη) μοιάζουν βγαλμένοι από επεισόδιο 
του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», το 
ιντερλούδιο της γέννησης της Πλάσης σε 
επτά ημέρες είναι ένα μεγάλο και επιβλη-
τικό trip, ο κατακλυσμός θα κάνει ακόμη και 
το Ρόλαντ Έμεριχ να ζηλέψει, το 3D (αν και 
δε γυρίστηκε για να διανεμηθεί έτσι) είναι 
λειτουργικό και πείθει ως εξτραδάκι. Όσο 
για την αισθητική στο σχεδιασμό τού όλου 
project, βάλε με το νου σου ταινίες σαν τη 
«Μήδεια» του Παζολίνι να κάνει… «διακο-
πές» στα ηφαιστειογενή τοπία της Ισλαν-
δίας! Δεν τα λες και αμελητέα όλα αυτά…

Το πιο αδύναμο στοιχείο στο «Νώε» είναι 
η διάρκεια της πλεύσης της κιβωτού, που 
μπάζει νερά από τις αμέτρητες «τρύπες» 
των αυθαιρεσιών ή τον πλατειασμό τού 
οικογενειακού μελό, μέσα από πολλαπλά 
«διλήμματα» φονικών διαθέσεων. Ευτυχώς, 
κάποια στιγμή, ο κεντρικός ήρωας θα πατή-
σει ξανά στη γη, για να αισθανθεί, παραδό-
ξως, όπως ένας ναυαγός τής ζωής, που πάνω 
του σηκώνει τα βάρη ενός μακρινού αύριο. 
Για εκείνον ήταν. Για εμάς, πάλι, μάλλον… 
συννεφιάζει.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν είστε θρησκόληπτοι, να ξέρετε από 
πριν πως η ταινία δε φτιάχτηκε για εσάς. 
Ο «Νώε» δεν πιστεύει σε κάτι που έχει 
όνομα, μορφή και γνωστά σύμβολα. 
Κουβαλάει την ιστορία τού ήρωά του, 
αλλά μιλάει με έναν τρόπο σύγχρονο στο 
θεατή που και σκέφτεται και έχει ανησυ-
χίες. Κοινώς, απευθύνεται σε κόσμο που 
θα προβληματιστεί και θα ψάξει αυτό το 
οποίο θα παρακολουθήσει. Κανένας προ-
ορισμός δεν αποκλείεται για το μετά. Το 
πριν, όμως, δεν είναι αυτό το στερεότυπο 
που σου θυμίζει διδαχές σχολικές. Και 
αυτή είναι η μαγκιά τού Αρονόφσκι εδώ. 
Χωρίς να σου «τη λέει» ιερόσυλα!
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ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΨΑΡΙ (2014)

του Ηλία Φραγκούλη

Πρώην φυλακόβιος που εργάζεται τίμια για τα προς 
το ζην σε αρτοποιία, κρατάει επαφή με το παρελθόν 
του εκτελώντας συμβόλαια θανάτου. Για να ξεπλη-
ρώσει το χρέος του σε αρχινονό που τον προστάτεψε 
«μέσα», τώρα ο Στράτος συμμετέχει στην οργάνωση 
ενός παράτολμου σχεδίου απόδρασης του πρώτου. Τι 
μπορεί να στραβώσει;

Ο Γιάννης Οικονομίδης πάσχει από το σύνδρομο «Νίκος 
Νικολαΐδης». Το οποίο είναι ένα μεγάλο κομπλιμέντο από τη 
μια, αλλά και μια μεγάλη κατάρα από την άλλη. Δε μιλάμε 
για συγγένειες στη φόρμα ή τη θεματολογία. Μιλάμε για μια 
εμμονική προσήλωση σε φιλμικούς κόσμους. Για τον Οικονο-
μίδη, το πλαίσιο δράσης των ταινιών του εντοπίζεται σε μια… 
«εκτός συνόρων» καθημερινότητα για τον μέσο θεατή, έναν 
«ξένο» και διόλου φιλόξενο τόπο λούμπεν αποχρώσεων, με 
δική του γλώσσα (που δε διαφοροποιείται τόσο από τη συχνό-
τητα με την οποία υβρεολογούν οι χαρακτήρες αλλά από τις 
ριπές επαναληπτικότητας των ατακών, μια σχεδόν απεγνω-
σμένη βιαιότητα στο λόγο) και ροπή προς την εγκληματικό-
τητα. Είναι ένας κόσμος που δε θέλεις να έχεις στη δική σου 
γειτονιά, αποφεύγεις να γνωρίζεις και την ύπαρξή του ακόμη, 
αλλά φοβάσαι. Φοβάσαι ότι μπορεί να κυκλοφορεί γύρω σου 
και «κλείνεσαι» έξω από αυτόν, ενώ εκείνος, παραδόξως, 
διευρύνεται και θέλει να μπει στα δικά σου λημέρια. Θέλει να 
κατακτήσει μεγαλύτερο κομμάτι από τη ζωή που κάνεις εσύ. 
Δε θέλει να είναι πάντα το… «Μικρό Ψάρι». 

Είναι σαφές ότι ο Οικονομίδης είναι ένας από τους καλύτε-
ρους σκηνοθέτες που έχει η Ελλάδα σήμερα. Και δε χρειάζε-
ται να παίρνει σβάρνα τα ξένα φεστιβάλ για να το διαλαλεί 
παντού. Το πρώτο μέλημα πρέπει να είναι η εγχώρια αναγνώ-
ριση. Γιατί αν δεν κερδίσεις το δικό σου κοινό, πού να τις 
βάλεις τις «δάφνες»… Στην τέταρτη μεγάλου μήκους ταινία 

27 μαρτΙΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Πλερωμένος δολοφόνος 
βοηθάει νονό, που τον 
είχε από δίπλα με σεβα-
σμό όταν ήταν κι εκείνος 
«μέσα», να αποδράσει. 
Από τη μορφή που μας 
έδωσε το «πούτσο και 
ξύλο». Έτσι.

Είδος 
Δράμα Υποκόσμου

Σκηνοθεσία 
Γιάννης Οικονομίδης

Καστ 
Βαγγέλης Μουρίκης,  
Βίκυ Παπαδοπούλου,  
Πέτρος Ζερβός,  
Γιάννης Τσορτέκης,  
Γιώργος Γιαννόπουλος,  
Γιάννης Αναστασάκης

Διάρκεια 
137’

Διανομή  
FEELGOOD
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του, λοιπόν, έρχεται στα μέτρα τής «Ψυχής 
στο Στόμα» καλλιτεχνικά, όμως, με ένα 
πολύ πιο γερό σενάριο, φουλαρισμένο από 
υποπλοκές, ανατροπές και λογαριασμούς 
που κλείνουν με μπέσα. Είναι ένα κινηματο-
γραφικό σενάριο (ακόμη ένα σπάνιο ή προς 
εξαφάνιση είδος στην Ελλάδα…). Το απολαμ-
βάνεις να ξετυλίγεται μπροστά σου και έχεις, 
από την αρχή, τη σιγουριά πως ο σκηνοθέτης 
που το «εκτελεί» ξέρει τη δουλειά του. Επιτέ-
λους, δηλαδή!

Το «Μικρό Ψάρι» ανοίγει μέτωπα από παντού 
για το Στράτο, τον κεντρικό ήρωα του Οικο-
νομίδη, που κουβαλάει πάνω του τα στερεό-
τυπα του μοναχικού, λιγομίλητου τύπου, με 
τις δικές του αξίες για τη ζωή, δίπλα σε έναν 
οχετό ανθρώπων που ξοφλάνε το είδος τους. 
Δεν υπάρχουν «βιτρίνες» εδώ. Η λέρα απει-
κονίζεται στην πιο ρεαλιστική ηθική κατά-
πτωσή της και τρομάζει ακόμη κι έναν ήρωα 
που έχει αποδεχθεί το έγκλημα και το φόνο 
στην καθημερινότητά του. Κατά βάθος, γνω-
ρίζει πως εκτελεί… εξαγνιστικά. Είναι σίγου-
ρος πως τα θύματά του το άξιζαν και πως 
έτσι καθαρίζει λιγάκι ο τόπος. Είναι, όμως, 
ανίκητος αυτός ο κόσμος, οι κακοί δεν τελειώ-
νουν ποτέ, είναι πολύ περισσότεροι, ξέρουν 
να ελίσσονται μέσα από διπλούς ρόλους, 
προδίδουν με μεγαλύτερη άνεση, μπορεί να 
του την έχουν στημένη από παντού. Και αυτό 
δίνει έναν υπόγειο, ελεγειακό τόνο στο φιλμ. 
Μια μελβιλική χροιά που σε υποψιάζει για το 
φινάλε. 
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Ο Οικονομίδης είναι ένας σκηνοθέτης που 
ξέρει να δουλεύει με ηθοποιούς. Ξέρει πού 
θέλει να τους πάει. Σα να τους έχει «γεννή-
σει». Ακόμη κι όταν δεν έχουν σχεδιαστεί 
πλήρως ως χαρακτήρες, οι ρόλοι εδώ απο-
κτούν τη δική τους φιγούρα, που εξυπη-
ρετεί τη δημιουργία αυτού του φιλμικού (ή 
και αληθινού) κόσμου. Είναι μια πινακοθήκη 
ανθρώπων που θα μπορούσε να έχει ξεπηδή-
σει από comic, με κέντρο βάρους το Στράτο, 
τον οποίο ο Βαγγέλης Μουρίκης ζωντανεύει 
με μια εντελώς δική του εσωτερικότητα, ένα 
βρασμό σιγής και μια καθαρότητα λαϊκή, όχι 
ακριβώς ηττημένη αλλά σίγουρα μπροστά σε 
έναν ηθικό γκρεμό. Όπισθεν δεν έχει. Εκεί ή 
βουτάς μόνος ή τους παίρνεις όλους μαζί σου. 

Πέραν των ηθοποιών (με μικρές εκπλήξεις 
μέσω των εμφανίσεων της Σόνιας Θεοδω-
ρίδου και της Πόπης Τσαπανίδου, ειδικά), 
η αρτιότητα στην παραγωγή φωνάζει. Ο 
Δημήτρης Κατσαΐτης φωτίζει τα πάντα εξαι-
ρετικά, χωρίς διάθεση να αποτίσει φόρο τιμής 
στο νουάρ, ενώ ο Γιάννης Χαλκιαδάκης στο 
μοντάζ υπηρετεί την οικονομία της αφήγησης 
του Οικονομίδη, ένα χάρισμα γνωστό, πλέον. 
Φυσικά, πρέπει να υπάρχει και ένας αντί-
λογος, που θα κάνει κάποιους πιο… παρα-
τηρητικούς να «κλωτσήσουν»: η μανιέρα 
του διαλόγου και της επανάληψης (χωρίς να 
στέκομαι στο σήμα κατατεθέν υβρεολόγιο, 
συντηρητικός δεν είμαι) μπορεί να χρεωθεί 
και ως αδυναμία στη γραφή, η minimal σύν-
θεση του Μπάμπη Παπαδόπουλου (από τις 
Τρύπες) είναι σωστή επιλογή, όμως, «φοριέ-
ται» λίγο περισσότερο απ’ όσο πρέπει και 
το ψυχρό στακάτο των ρυθμών παίρνει στο 
λαιμό του (και μονταζιακά) το σασπένς που 
είχαν ανάγκη κάποιες ανατροπές στην πλοκή 
(η διάρκεια της σκηνής στην ταβέρνα, για 
παράδειγμα, αποκλιμακώνει την ένταση της 
ανησυχίας για την εξέλιξη που έχεις φαντα-
στεί από νωρίς).
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official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?v=TXSQ6Y_WVvw
http://www.imdb.com/title/tt3259474/
https://www.facebook.com/ToMikroPsari
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν έχεις ξαναδεί ταινία τού Γιάννη Οικο-
νομίδη, γνωρίζεις ήδη την απάντηση. Ναι, 
είναι για σένα και είναι μια επιστροφή 
στο επίπεδο της «Ψυχής στο Στόμα», με 
μια πιο πλούσια ιστορία και πλοκή που θα 
σε κρατήσει (χωρίς να κοιτάς το ρολόι…). 
Δεν είναι για σένα αν ζεις σε μια «φού-
σκα» και νομίζεις πως αυτός ο κόσμος δεν 
είναι ρεαλιστικός. Δεν είναι για σένα αν 
είσαι του σαλονιού και της ψευτομπουρ-
ζουαζίας. Δεν είναι για σένα αν υποτιμάς 
την αξία της κινηματογραφικής αφήγη-
σης, πόσω μάλλον στο ελληνικό σινεμά 
(της κακουχίας).

Δε χωρά αμφιβολία, όμως. Βρισκόμαστε 
μπροστά στην καλύτερη ελληνική ταινία της 
σεζόν, σε ό,τι πιο ολοκληρωμένο κινημα-
τογραφικά και σύγχρονο είδαμε από την 
εγχώρια παραγωγή τον τελευταίο καιρό, που 
φέρνει ξανά, δυναμικά στο προσκήνιο το 
σινεμά του Οικονομίδη. Ένα σινεμά το οποίο 
ξεφεύγει από το ανθυποείδος της φεστιβα-
λικής «παραξενιάς» που μας έχει φλομώσει 
από την εποχή τού «Κυνόδοντα» και μετά. 
Πάει, πέρασε αυτό, παιδιά, κατεβείτε από το 
τρένο (εκτός κι αν αγαπάτε τον ευρωπαϊκό 
τουρισμό, πάσο…)! Τώρα, οι «φίλοι» τού Οικο-
νομίδη μπορούν επίσης να τον κατηγορήσουν 
για στατικότητα. Αλλά υπάρχει κι εκείνο το 
λαϊκό ρητό με τη βούρτσα και την πούτσα…

https://www.facebook.com/ToMikroPsari
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ΜΙΚΡΑ ΟΜΟΡΦΑ  
ΠΛΑΣΜΑΤΑ (2013) 
(SHORT TERM 12)

του Γιάννη Σμοΐλη

Ευαίσθητη αλλά και δυναμική twentysomething 
τύπισσα που δουλεύει σε κέντρο στέγασης «προβλη-
ματικών» εφήβων, προσπαθεί να τα φέρει βόλτα, τόσο 
με τις ιδιαίτερες προσωπικότητες των πιτσιρικάδων, 
όσο και με τις αυξανόμενες ευθύνες μιας σχέσης με 
καλοσυνάτο, υπομονετικό συνάδελφο. Καθώς λένε: 
σα να μην έφταναν τα προβλήματα των άλλων, έχουμε 
και τα δικά μας.

Μια ταινία σαν το «Μικρά Όμορφα Πλάσματα» θα μπο-
ρούσε να έχει αποτύχει με πάρα πολλούς τρόπους. Λόγω 
θέματος, διασφαλίζει μια αδιαπραγμάτευτη συναίνεση απ’ 
την πλευρά τού θεατή που, με λιγότερο επιδέξιο χειρισμό, θα 
ήταν αρκετή για να καταλήξει στον συναισθηματικό εκβι-
ασμό. Για να μη σε πουν «σκληρόπετσο» ή κυνικό, οφεί-
λεις να αγκαλιάσεις μια ιστορία, άτυχων παιδιών, σαν τόσες 
και τόσες που μας έχει αφηγηθεί το σινεμά και να κουνή-
σεις συγκαταβατικά το κεφάλι μπροστά στο δράμα τους, 
αναγνωρίζοντας τις πανάρχαιες αλήθειες που σου σερβίρο-
νται ξανά, με διαφορετικό περιτύλιγμα. Το κινηματογραφικό 
κοινό, όμως, διαφέρει από το τηλεοπτικό κι αν η ταινία επι-
δρά με τον τρόπο του τηλεοπτικού ρεπορτάζ, «πλαστικής» 
κοινωνικής ευαισθησίας, τότε γιατί να εγκαταλείψει κανείς 
τον βολικό καναπέ του και να τρέξει στην αίθουσα; Υπάρ-
χει κάτι το πανανθρώπινο, το αδιάψευστο και οικουμενικό 
σε τέτοιες αφηγήσεις, που υπερβαίνει τις άμυνες και δια-
μορφώνει εκ των προτέρων την τελική κρίση: ό,τι περιλαμ-
βάνει παιδιά που πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης, κακοποί-
ησης ή εγκληματικής αδιαφορίας από τους γονείς τους, δεν 
μπορεί παρά να γίνεται δεκτό χωρίς προϋποθέσεις. Με λίγα 
λόγια, πρέπει να συγκινηθείς. Αλλιώς δε λέγεσαι άνθρωπος. 
Πρόκειται για μια μουχλιασμένη ηθικολογία, ενοχλητική 
και ύποπτη, που «μυρίζει» δελτίο ειδήσεων. Κι ευτυχώς απ’ 
αυτήν… γλιτώνεις στο «Μικρά Όμορφα Πλάσματα». 

27 μαρτΙΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι παιδιά σ’ ένα 
τύπου ίδρυμα που ανοί-
γουν την πόρτα και το 
βάζουν στα πόδια και οι 
μεγάλοι τα γυρνάνε πίσω. 
Μόνο άμα δίνει καλά 
χάπια η συνταγή του 
γιατρού.

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Ντέστιν Κρέτον

Καστ 
Μπρι Λάρσον,  
Τζον Γκάλαγκερ,  
Κέιτλιν Ντέβερ,  
Κιθ Στάνφιλντ,  
Ραμί Μαλέκ,  
Στέφανι Μπεατρίς,  
Άλεξ Κάλογουεϊ

Διάρκεια 
96’

Διανομή  
SEVEN FILMS / ΣΠΕΝΤΖΟΣ
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Όχι ότι δε θα βρεις κι εδώ κοινότοπα συμπε-
ράσματα ή σεναριακές ευκολίες που προδί-
δουν μια κάποια δημιουργική αμηχανία, σα 
να μην έχει αλλάξει στο ελάχιστο η μέθοδος 
αυτοκριτικής ενός πολιτισμού που αναγνω-
ρίζει πάνω στα παιδιά, μόνο έναν ευανά-
γνωστο χάρτη αμαρτιών των ενηλίκων. Ούτε 
στην ψυχαναλυτική του ρητορική, ούτε και 
στον δραματουργικό του προσανατολισμό, 
είναι πραγματικά πρωτότυπο το «Μικρά 
Όμορφα Πλάσματα». Οι αρετές του προ-
κύπτουν, κυρίως, απ’ τη νατουραλιστική 
αισθητική του. Από τη σκηνοθετική γραμμή 
μέχρι τις εξαίσιες ερμηνείες ( αποκάλυψη 
υποκριτικής ωριμότητας η Μπρι Λάρσον, 
που δε χαρίζεται στιγμή στον φτηνό σεντι-
μενταλισμό), όλες οι πτυχές και οι αποχρώ-
σεις του, λειτουργούν μέσα σ’ ένα ευρύτερο 
πλαίσιο τιμιότητας απέναντι στο θεατή. Κι 
επειδή το περιεχόμενο αρκεί για να δεσμεύ-
σει το ενδιαφέρον και τη θετική στάση τού 
τελευταίου (είπαμε, αυτού του είδους η - 
λιγάκι υποκριτική, αν με ρωτάς - ευσέβεια, 
έχει μετατραπεί σε αντανακλαστικό σε 
μια κοινωνία που αρέσκεται να παρατηρεί 
συμπτώματα με μαζοχιστική προσήλωση, 
αλλά αδυνατεί να θεραπεύσει τις πραγματι-
κές αιτίες του προβλήματος), η φόρμα δια-
τηρείται μινιμαλιστική και «καθαρή» από 
την όποια εκζήτηση. Άλλωστε, ζητούμενο 
είναι να αναδειχθεί με ακρίβεια μια δυσά-
ρεστη πραγματικότητα κι όχι να δοξαστεί ο 
σκηνοθέτης για την τεχνική του. Αυτό, λοι-
πόν, επιτυγχάνεται. Όχι, όμως, με την ωμό-
τητα μιας ντοκιμαντερίστικης καταγραφής. 
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official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://shortterm12.com
http://www.youtube.com/watch?v=qhS6tvSb0UQ
http://www.imdb.com/title/tt2370248/
https://www.facebook.com/shortterm12
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Παρά το γεγονός ότι αυτή η - σχεδόν 
«γυμνή» από στολίδια - αναπαράσταση του 
τι συμβαίνει σ’ έναν ξενώνα, μη προνομι-
ούχων παιδιών, προσεγγίζει ώρες-ώρες την 
αντικειμενικότητα του κινηματογράφου 
τεκμηρίωσης, το «Μικρά Όμορφα Πλά-
σματα» είναι παράλληλα και μια, ωραία 
στην αλήθεια της, ερωτική ιστορία ανάμεσα 
σε δυο ανθρώπους που δεν τα βρήκαν όλα 
εύκολα μεγαλώνοντας, που μετράνε πλη-
γές και στραπάτσα αλλά δεν παραιτούνται 
και εξακολουθούν να ελπίζουν σε πείσμα 
κάθε δυσοίωνου προγνωστικού. Χάρη στην 
τραυματισμένη τρυφερότητα που γεννιέται 
ανάμεσά τους (και που μοιάζει τόσο πηγαία, 
τόσο αμόλυντη στον τρόπο που αναβλύζει 
μέσα από κάθε βλέμμα, κάθε λέξη), η ται-
νία απογειώνεται. Με μια λυτρωτική πίστη 
στον άνθρωπο και στην ικανότητά του να 
ξεπερνά και να συνεχίζει, σου υπενθυμί-
ζει πως η ευτυχία, καμιά φορά, δεν είναι 
παρά θέμα απόφασης και πως τη δικαιού-
νται ακόμα και (ή μάλλον, κυρίως αυτά) τα 
πιο «καταραμένα» πλάσματα ενός κόσμου 
πληκτικών κομφορμιστών. Έτσι, η έννοια 
της «χάριτος» (όπως το όνομα της κεντρι-
κής ηρωίδας: Grace) διαπερνάει ως ιδεολο-
γικό μοτίβο όλο το έργο, οδηγώντας το σε 
μια κορύφωση ποιητική, όπου η αισιόδοξη 
ενατένιση του μέλλοντος δε μοιάζει αφελής 
ούτε επιβεβλημένη από κάποια στενόμυαλη 
κοινωνική τελεολογία. Και το πιο δύσκολο: 
τελικά έχεις περάσει καλά μαζί τους, τους 
παραδέχεσαι για το κουράγιο τους, αντί να 
«μυξοκλαίς» θεατρινίστικα για τη μαύρη 
τους τη μοίρα.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αυτά τα μικρά πλάσματα είναι όντως 
όμορφα μέσα στην παραξενιά τους. Αρκεί 
να είσαι υπομονετικός, να αποδεχτείς τις 
ιδιαιτερότητες που τα ταλανίζουν και θα 
στο ανταποδώσουν. Ρεαλιστικός κινη-
ματογράφος που συγκινεί με τα λίγα, τα 
ουσιαστικά, και μια κεντρική γυναικεία 
ερμηνεία, απ’ τις πιο έντιμες που έχουμε 
δει τα τελευταία χρόνια. Δε διεκδικεί 
δάφνες πρωτοτυπίας ή ριζοσπαστισμού 
αλλά θα σου τους «γαργαλήσει» τους 
δακρυγόνους, να είσαι σίγουρος.
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Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ: 
ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ (2014) 
(DIVERGENT)

Είδος 
Περιπέτεια Φαντασίας

Σκηνοθεσία 
Νιλ Μπέργκερ

Καστ 
Σεϊλίν Γούντλεϊ,  
Θίο Τζέιμς,  
Κέιτ Γουίνσλετ,  
Τζέι Κόρτνεϊ,  
Άσλεϊ Τζαντ

Διάρκεια 
139’

Διανομή  
ODEON

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Σε ένα χρονικά απροσδιόριστο, μετα-αποκαλυπτικό 
μέλλον, σε μια (φαινομενικά) ειρηνική κοινωνία χωρι-
σμένη σε Φατρίες, η Τρις συνειδητοποιεί πως δεν 
ταιριάζει σε καμία και αποτελεί «Απόκλιση». Όταν 
μαθαίνει πως κάποιοι τη θεωρούν επικίνδυνη και θα 
την κυνηγήσουν μέχρι θανάτου, προσπαθεί, με τη 
βοήθεια του μέντορά της στην - κατ’ επιλογή Φατρία 
της - «Γενναιότητα», Φορ, να επιβιώσει, αλλά και να 
μάθει την αλήθεια.

Αντίθετα με τα προηγούμενα, βασισμένα σε best-seller σει-
ρές βιβλίων για young adults, κινηματογραφικά hit, «Χάρι 
Πότερ», «Λυκόφως» και «Αγώνες Πείνας», αυτή την πρώτη 
ταινία της «Τριλογίας της Απόκλισης» την είδα χωρίς να 
έχω … ξεκοκαλίσει πρωτύτερα τα βιβλία τής Βερόνικα Ροθ, 
στο πρώτο εκ των οποίων βασίζεται. Έτσι δεν είχα μεγά-
λες προσδοκίες να δω πόσο αντάξια θα σταθεί τελικά του 
λιγότερο («Χάρι Πότερ») ή περισσότερο («Αγώνες Πείνας») 
αγαπημένου μου αναγνώσματος. Και ενώ η εξαιρετική του 
πορεία στα αμερικάνικα ταμεία με είχε προδιαθέσει θετικά 
(εμπιστεύομαι ιδιαίτερα το κοινό, ειδικά όταν πρόκειται για 
σινεμά είδους / genre αγγλιστί), η απρόσμενα αρνητική, 
σαφώς κάτω του μετρίου υποδοχή που του επεφύλαξαν 
οι κριτικοί τής απέναντι πλευράς του Ατλαντικού, με είχε 
προσγειώσει απότομα. Λίγο προτού πέσουν οι τίτλοι τής 
αρχής, λοιπόν, είχα… παλαντζάρει. Δεν αισθανόμουν καμία 
ιδιαίτερη προσμονή ή προκατάληψη. Ήμουν… ούτε κρύο, 
ούτε ζέστη. Αντιμέτωπη μόνο με την ταινία μπροστά μου, 
και τίποτε άλλο.

Και αυτή η ταινία, παρά τις όποιες αδυναμίες της και το 
απροσπέραστο γεγονός πως σε σύγκριση με τους σύγχρο-
νούς της, λατρεμένους πλέον (μετά το παραλίγο αριστουρ-
γηματικό δεύτερο μέρος τους, «Φωτιά») από επαγγελ-

27 μαρτΙΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Είναι μια τριλογία. Αυτό 
το κατάλαβα.
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ματίες και μη θεατές, «Αγώνες Πείνας», 
μειονεκτεί αισθητά, με κέρδισε. Γιατί από 
τη μια δε χρειαζόταν να έχω διαβάσει το 
ομότιτλο βιβλίο για να με παρασύρει στην 
- άνευ ενοχλητικών, αδικαιολόγητων κενών 
ή άχαρης βιασύνης - αφήγησή της. Και από 
την άλλη, επειδή δεν της αρέσει να γίνεται 
προφανής: κάποια (ουσιαστικά) πράγματα 
(η «Απόκλιση» του Φορ, όσο και εκείνη, 
πιθανή ή μη του αδελφού τής Τρις, Κέιλεμπ, 
ή οι αιτίες πίσω από τη φημολογούμενη 
κακοποίηση που άσκησε ο επικεφαλής της 
κυβερνούσας «Απάρνησης» στο γιο του) δε 
δηλώνονται ποτέ ευθέως ή με υπερβολικές 
επεξηγήσεις, και αφήνονται προς βαθιά ή μη 
ανάγνωση στην κρίση του θεατή. Γιατί, επί-
σης, ο Μπέργκερ («Απόλυτη Ευφυΐα», «Ο 
Μάγος Άιζενχαϊμ») βουτά το δυστοπικό 
μέλλον τής ανθρωπότητας σε ένα ψυχρό, 
χλωμό, σχεδόν ασπρόμαυρο, περιστασιακά 
μολυσμένο από τα βασικά χρώματα (το 
μπλε στο φόρεμα της «κακιάς» Τζανίν / 
Γουίνσλετ, το κίτρινο στα δωμάτια των test, 
το κόκκινο στο σαλόνι παροχής τατουάζ 
της «Γεναιότητας») και κανένα συμπληρω-
ματικό (πράσινο, πορτοκαλί, μωβ), πλην 
του γκρίζου. Του τόσο ανθρώπινου γκρίζου 
που προκύπτει από την πρόσμιξη του λευ-
κού (που εμπεριέχει όλα τα χρώματα) και 
του μαύρου (που δεν εμπεριέχει κανένα) 
και εκφράζει αθόρυβα, αλλά εύγλωττα, τη 
λαχτάρα αυτού του φιλμ και των ανθρώπων 
του για ανοχή / ελευθερία προς / για διαφο-
ρετικότητα, ποικιλία και πολυχρωμία κλί-
σης, ταλέντου και χαρακτήρα. 
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Γιατί, τέλος, όπως η Κάτνις της ασύγκριτης 
Τζένιφερ Λόρενς, έτσι και η Τρις της εξαιρε-
τικής Γούντλεϊ («Οι Απόγονοι») είναι μια 
διστακτική, εναλλακτική, μη συνειδητοποιη-
μένη ηρωίδα, που σώζει τον κόσμο της μόνο 
κατά την προσπάθειά της να σώσει τους 
αγαπημένους της (φίλους, γονείς, αδελφό, 
Φορ). Σαν την Κάτνις (και αντίθετα με την 
Μπέλα), δε βιώνει τον έρωτα ως αυτοσκοπό, 
αλλά… σκοντάφτει σε αυτόν (που της πρέ-
πει και της αξίζει), στην πορεία της προς 
την αυτο-εκπλήρωση. Ενώ, όμως, η Κάτνις 
αργεί να τον αναγνωρίσει και να αφεθεί σ’ 
αυτόν (την Ιθάκη της), η Τρις τον αποδέ-
χεται άμεσα ως αληθινό, τον φοβάται μόνο 
για μια στιγμή (παραίσθησης) και ο φόβος 
της την αφυπνίζει. Και είναι εξαρχής, πραγ-
ματικά, ακαταμάχητα γοητευτικό το πάρε 
- δώσε μεταξύ της ήρεμης δύναμης της Τρις 
/ Γούντλεϊ και του εκρηκτικά εγκρατή Φορ / 
Τζέιμς (ή Ταπτίκλης, όπως είναι το πραγμα-
τικό του επίθετο αφού, ναι, είναι Βρετανός 
ελληνικής καταγωγής). Τόσο, που η σκέψη 
σου θα αργήσει να διαμαρτυρηθεί για τα 
κακώς κείμενα αυτού του φιλμ.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Είσαι πωρωμένη fan των βιβλίων της 
Βερόνικα Ροθ; Σπεύσε. Είσαι θηλυκό από 
15 έως 105 χρονών και έχεις προ πολλού 
γυρίσει την πλάτη στα παραμύθια με τις 
δεσποσύνες σε κίνδυνο, που μόνο ένα 
ιππότης / μεσσίας μπορεί να σώσει; Δε 
θα σε «φτιάξει» όπως οι «Αγώνες Πεί-
νας», ούτε όμως και θα σε χαλάσει. Είσαι 
θηλυκό ή αρσενικό, νεαρός ενήλικας ή μη 
και έχεις σκυλοβαρεθεί τα young adult 
pop φαινόμενα; Μακριά!

Ποια είναι αυτά; Η όχι ιδιαίτερα πολυδιά-
στατη αλληγορία του. Πέρα από ύμνος 
υπέρ τού κόντρα σε καλούπια και κανόνες 
διαφορετικού, δε λειτουργεί. Αφενός κάθε 
Φατρία του είναι βασισμένη σε υπερ-απλου-
στευμένα κλισέ και στερεότυπα, κολλη-
μένα, θαρρείς, σε μια παρωχημένη σχολική 
νοοτροπία. Και αφετέρου προβαίνει σε 
δύο πολύ αμφιλεγόμενες και ανησυχητικές 
επιλογές: κακιά της υπόθεσης προβάλλει 
άνευ κινήτρων η επικεφαλής τής «Πολυ-
μάθειας» (των πολυδιαβασμένων nerd, 
δηλαδή!), Τζανίν, ενώ η Τρις, που μπορεί 
να διαλέξει όποια Φατρία τής κάνει κέφι, 
επιλέγει τελικά να καταταγεί στη «Γεν-
ναιότητα» (τουτέστιν, στα σώματα ασφα-
λείας!). Άσε που η λογική πως η κοινωνία 
έχει χωριστεί σε Φατρίες για να παραμένει 
ειρηνική δεν ευσταθεί, παρά το γεγονός πως 
η Κυβέρνησή της βρίσκεται στα χέρια τής 
- πιο ανιδιοτελούς Φατρίας της - «Απάρνη-
σης» (και αυτό μόνο στα λόγια / διαλόγους, 
αφού η Τζανίν είναι πανταχού παρούσα 
και βγαίνει πάντα μπροστά). Όταν χωρί-
ζεις τον κόσμο σε ομάδες, είναι μοιραίο 
να δημιουργηθεί (αθέμιτος) ανταγωνισμός 
και (βίαιες) κόντρες για το ποια θα… βάλει 
γκολ. Μαθαίνω, βέβαια, πως από το επόμενο 
βιβλίο / ταινία αρχίζει να αποκαλύπτεται η 
καταγωγή, τα πώς και τα γιατί της δημιουρ-
γίας των Φατριών. Ως έχουν εδώ, όμως, σε 
αυτή την ταινία, είναι σφόδρα προβληματι-
κές. Απλά, δε βγάζουν νόημα.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://divergentthemovie.com
http://www.youtube.com/watch?v=sutgWjz10sM
http://www.imdb.com/title/tt1840309/
https://www.facebook.com/DivergentMovie


PAGE 33 



PAGE 34 | FREE CINEMA | ISSUE#105

ΤΑ ΜΑΠΠΕΤΣ 
ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ (2014) 
(MUPPETS MOST WANTED)

Είδος 
Κωμωδία Μιούζικαλ

Σκηνοθεσία 
Τζέιμς Μπόμπιν

Καστ 
The Muppets,  
Ρίκι Τζερβέις,  
Τάι Μπερέλ,  
Τίνα Φέι

Διάρκεια 
112’

Διανομή  
FEELGOOD

του Άγγελου Μαύρου

Δαιμόνιος manager παρασέρνει τα Muppets σε 
τουρνέ - σουξέ στη Γηραιά Ήπειρο παρά τους 
δισταγμούς του Κέρμιτ, που στη Ρωσία θα συλληφθεί 
και στη Σιβηρία θα σταλεί, ενώ φτυστός του δραπέ-
της, αρχηγός τού ατζέντη, την ταυτότητα του αρχη-
γού τής κομπανίας θα οικειοποιηθεί σε top αρπαχτές 
στους σταθμούς τής περιοδείας σερί. Ο μπουζουρια-
σμένος βάτραχος τη διευθύντρια και τους τρόφιμους 
του gulag πρέπει να χορέψει στο ταψί, ο αητός Σαμ 
τις βούτες ερευνά με Γάλλο της Interpol επεισο-
διακά μαζί, τα μέλη τού θιάσου στο ξάφρισμα των 
διαμαντιών τού Στέμματος θα γίνουν ή όχι ακούσια 
συνεργοί;

Είναι το αυτοειρωνικό νούμερο - ουβερτούρα, για την αγάπη 
του Χόλιγουντ στα sequels και την αναπόφευκτη δεύτερης 
διαλογής «πάστα» τους, που ξεπλένει τα πλημμελήματα 
αυτού του πολυαναμενόμενου νέου χτυπήματος; Επουδενί 
όχι, από τη στιγμή που στην πορεία οι μαριονετίστες στη 
γραφίδα σουφρώνουν ως και έναν επιθεωρητή α λα Κλουζό 
(του «Ροζ Πάνθηρα»), την brit εθνική παρακαταθήκη πολύ-
τιμων λίθων ως στόχο - λείας μέσα στον Πύργο του Λονδί-
νου (όπως στο «Johnny English») και το κλου τού βαλτού 
doppelganger - ζημιά στην υπηρεσία ενός υπερσχεδίου παρα-
νομίας (του «Τρελές Σφαίρες 2 ½»). 

Ευτυχώς όταν θυμάται τι την έφτιαξε (το ξέσαλο sitcom, το 
βαριετέ και το Broadway) και τι αγαπησιάρα παρέα ήταν, 
η διασημότερη λούτρινη σπείρα της showbiz παίρνει πάνω 
της (σ)το επεισόδιο νούμερο 2 των περιπετειών τού καινούρ-
γιου, 00’s κύκλου της - και όγδοο της ζωής της στο πανί. Για 
να αθωωθεί μετ’ αμφιβολιών, τελικά, σ’ αυτό το - trademark 
συμπούρμπουλου τσόχινου συρφετού και live action - πεντά-
γραμμου και όρχησης γούτσου γούτσου σούργελο τρόικας 

27 μαρτΙΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Είναι τα Muppets και 
κάνουνε τουρνέ και παίζει 
και κακό σενάριο, αλλά… 
σκάσε και βλέπε! Είναι τα 
Muppets! Μέχρι κι εγώ 
βούρκωσα! Και παίζουνε 
και οι γέροι που θάβουνε. 
Είδωλα.
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crime υποθέσεων (πανούργου σχεδίου σωσία 
εγκλημαεγκεφάλου περί εν κινήσει γκράντε 
ευρωληστειών με καλλιτεχνικό live άλλοθι, 
ενώ το «δικό μας» αμφίβιο τραβάει στη στενή 
«άλλο» πατιρντί και το «κουλό» χέρι τού 
νόμου απορεί αλλά προχωρεί) από καταθέ-
σεις, που μαρτυρούν... τρελή φροντίδα στη 
διατήρηση του καθαρού κούτελου της ομήγυ-
ρης.

Τω όντι το production design κλέβει την 
παράσταση ενοποιώντας couleur locale και 
υφοποιημένο chic (σε συνεχώς διαβαθμιζόμε-
νες κλίμακες συνύπαρξης άψυχων - έμψυχων) 
σε Δουβλίνο / Βερολίνο / Μαδρίτη (το αποκο-
ρύφωμα) / Λονδίνο, η σύλληψη κι εκτέλεση 
ασμάτων τιμάει παιχνιδιάρικα το μεγάλο 
αμερικανικό songbook (ιδίως οι ρίμες, αν και 
το «Big House» είναι το meta-single για το 
οποίο θα σκοτώνονταν παλιά Ολίβια Νιούτον 
Τζον και Σίνα Ίστον), σταμπάρεις... κούκλα 
φόρους τιμής (στον Μπάζμπι Μπέρκλι, στο 
«Dragnet», στις «Επικίνδυνες Αποστο-
λές» και στην «Έβδομη Σφραγίδα»!), ενώ 
δεν πιάνεται η μις Πίγκι στο «Macarena» 
και - λατρεμένο απρόοπτο - αποδέκτης μιας 
πολυπόθητης πρότασης, διαρκούντος γκαγκ 
τού θεσμού. 
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Όλα αυτά ενώ περνάνε για ένα «γεια» ή ένα 
«λα(λά)» Κρίστοφ Βαλτς, Σίρσα Ρόναν, Σελίν 
Ντιόν, Ζακ Γκαλιφιανάκις, Άσερ, Κλόι Γκρέις 
Μόρετζ, Lady Gaga, Τόνι Μπένετ, Φρανκ 
Λαντζέλα, Τομ Χίντλστον, Ρέι Λιότα, Ντάνι 
Τρέχο, Σάλμα Χάγεκ, P. Diddy. Και ιδού το 
έτερο λέρωμα του μητρώου: το γούτσου γού-
τσου cameo τσαλάκωμα της εικόνας των επι-
σκεπτών stars που χαρακτήρισε ως gimmick 
το franchise, εδώ στη νιοστή, «χτυπάει» στη 
διακοσμητικότητα ή τον μη εγκλιματισμό των 
περισσότερων. Και αυτό δε γίνεται πουθενά 
πιο αισθητό απ’ ό,τι στους πρωταγωνιστικούς 
ρόλους: ο Τζερβέις είναι κυριολεκτικά κακός 
οιονεί κόντρα (Ύπουλος; Δεκτό. Τσιράκι και 
αχρείος Ίθαν Χαντ; Όχι, ούτε για... πλάκα!) 
και η απολαυστικού ρωσικού αξάν Φέι 
άβγαλτο ρίσκο τής διανομής, ενώ το σελερ-
σικό déjà vu τού Μπερέλ εκπυρσοκροτεί 
εύστοχα μόνο δοθείσης της γόμωσης, όπως 
στο συστατικό σκετσάκι των badges.
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Για τους δεμένους με το πιο καρδιακό, 
νοσταλγικό προ τριετίας reboot κάποιες στιγ-
μές slapstick είναι ναδίρ ακόμα και για τo IQ 
τού Φόζι του Αρκούδου (το «στον οδηγό του 
τρένου οι πινακίδες θα τη σφυρίξουν τρεις 
φορές», θα έπρεπε να ήταν outtake), στα wow 
πλαναρισμένα μουσικοχορευτικά τραβάει 
ανοίκεια ένα ζόρι ο ανθρώπινος θίασος και το 
product placement Netflix και Subway τρώγε-
ται μόνο απ’ τον Σουηδό Σεφ. Η πιο «Γκόνζο» 
παράμετρος, πάντως, είναι η σα-Foreign-
Office-δάχτυλου «σκίαση» του νεο-Σοβιέτ 
σωφρονιστικού συστήματος, που θα κάνει 
τον Πούτιν… Άνιμαλ. 

Ακόμα κι έτσι, η συντροφιά τη σκαπουλάρει. 
Με ατάκες, μέλος, ρίμες, πιλάλα, καλαμπού-
ρια, φατσούλες και φασαριόζα αδρεναλίνη, 
κάπως όπως ο πράσινος αρτίστας & chief 
της «την κάνει» α λα «Η Μελωδία της 
Ευτυχίας» απ’ την ψειρού των ταβάριτς 
για τη συγγνώμη και το αγγλικό «η ισχύς 
εν τη ενώσει» των πλανημένων καρντασιών 
του εναντίον των ριφιφήδων στο γάμο του... 
Καραγκιόζη. Έτσι και «Τα Μάππετς Καταζη-
τούνται» για αρκετά πλημμελήματα - αλλά 
τους απονέμεις χάρη, μωρέ. Αν, μάλιστα, σ’ 
έχουν από τόοοσο δα του χεριού τους...

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://muppets.disney.com/muppets-most-wanted
http://www.youtube.com/watch?v=gE5RF4wiueQ
http://www.imdb.com/title/tt2281587/
https://www.facebook.com/muppets
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Σαν το «The Muppets» δεν είναι. Οι περα-
στικοί θα βρουν ράμματα για τη γούνα 
τους, απ’ τους φανατικούς fans τους θα 
τύχουν υπεράσπισης (έστω με ενστάσεις). 
Τα κουτσούβελα θα χαρούν το πανδαι-
μόνιο, οι γονείς τους θα θυμηθούν τα 
μικράτα τους. Οι Στάτλερ και Γουόλντορφ 
κλασικά θάβουν με χάχανα.
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Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ 
(2013) 
(WAKOLDA)

η γνωμη του mr. klein

Γερμανός γιατρός που 
ήτανε και Ναζί; Τέτοια 
ώρα, τέτοια λόγια!

27 μαρτΙΟΥ 2014

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Λουσία Πουέντσο

Καστ 
Άλεξ Μπρέντεμουλ,  
Φλορένσια Μπάδο,  
Νατάλια Ορέιρο,  
Ντιέγκο Περέτι,  
Ελένα Ρόχερ

Διάρκεια 
93’

Διανομή  
VIDEORAMA

Στην Αργεντινή του 1960, μια οικογένεια εγκαθίστα-
ται στο πανδοχείο που ανοίγει στην Παταγονία. Πρώ-
τος τους πελάτης, ένας Γερμανός γιατρός, ο οποίος 
συναρπάζεται από τη μικροκαμωμένη κόρη, τη Λίλιθ. 
Το μυστικό του γιατρού είναι ότι πρόκειται για τον 
εγκληματία πολέμου Γιόζεφ Μένγκελε.

Η ταινία της Λουσία Πουέντσο, που βασίζεται στο βιβλίο το 
οποίο έγραψε η ίδια, έχει όλα τα στοιχεία ενός συναρπαστι-
κού θρίλερ. Μια αληθινή ιστορία, έναν διαβόητο εγκλημα-
τία, μια μικρή ηρωίδα με ένα ασυνήθιστο χαρακτηριστικό, 
μυστικά και αναζητήσεις. Η σκηνοθέτρια, ωστόσο, επιλέγει 
μια πιο «ήρεμη» προσέγγιση του υλικού της, έστω κι αν σε 
πολλές σκηνές της ταινίας ακούγονται τα αναπόφευκτα 
«βιολιά» τής έντασης στο soundtrack.

Η Εύα και ο Έντσο μετακομίζουν στην Παταγονία, όπου 
ανοίγουν ένα πανδοχείο. Στο δρόμο προς την εγκατάστασή 
τους εκεί, συναντούν έναν Γερμανό γιατρό. Τους συστήνεται 
με το όνομα Χέλμουτ Γκρέγκορ και του τραβά την προσοχή 
η μικρή Λίλιθ, που στα 12 της χρόνια μοιάζει πολύ μικρότερη, 
αφού γεννήθηκε πρόωρα.

Διαβόητος για τα γενετικά του πειράματα, ο γιατρός, που 
είναι ο Ναζί εγκληματίας Γιόζεφ Μένγκελε, ακολουθεί τους 
νέους του φίλους. Μένει κοντά τους και προσφέρεται να 
κουράρει τη Λίλιθ με αυξητική ορμόνη, αλλά και να παρα-
κολουθήσει την Εύα που είναι έγκυος και περιμένει δίδυμα. 
Κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τής οικογένειας, ο Μένγκελε 
θα αρχίσει τη θεραπεία στη Λίλιθ, αλλά σταδιακά θα αρχί-
σουν να αποκαλύπτονται ανησυχητικές λεπτομέρειες.

Μέσα στο απομακρυσμένο τοπίο της Παταγονίας, η οικο-
γένεια του Έντσο και της Εύας δείχνει ακόμη πιο απρο-
στάτευτη απέναντι στον μυστηριώδη ξένο, το μυστικό του 
οποίου δεν είναι και τόσο κρυφό αν έχεις παρακολουθήσει 

του Παναγιώτη Παναγόπουλου
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τους τίτλους της αρχής. Αυτό είναι το βασι-
κότερο πρόβλημα στην κατά τα άλλα καλο-
γυρισμένη και μετρημένη ταινία. Το ότι δεν 
αφήνει πολλά περιθώρια στους χαρακτήρες 
της να κρυφτούν από το ποιοι πραγματικά 
είναι. Η Λίλιθ μαγεύεται από τον ψυχρό για-
τρό που τη φροντίζει, έστω κι αν το κάνει για 
τους δικούς του λόγους. 

Ο Μένγκελε εμφανίζεται σε κάθε σκηνή σα 
να κρύβει ένα τεράστιο μυστικό, κάτι που 
ξέρουμε ήδη. Η Εύα βρίσκει λόγους να εμπι-
στευτεί τον επισκέπτη, αφού η κουλτούρα 
της έχει γερμανικές ρίζες, όπως θα δούμε 
σε φωτογραφίες από γερμανικό σχολείο 
όπου χαιρετούν ναζιστικά. Ο Έντσο είναι 
δύσπιστος, αλλά αισθάνεται κάτι κοινό με 
το Μένγκελε, αφού παίζει και εκείνος με μια 
εκδοχή του ανθρώπινου σώματος, φτιάχνο-
ντας κούκλες με τεχνητή καρδιά. Η Νόρα, 
μια φωτογράφος που θα εμφανιστεί αργό-
τερα και έχει μυστικές επαφές με το Ισραήλ, 
έχει πάντα την καχυποψία στην άκρη του 
ματιού της. Παρ’ όλα αυτά, η ταινία δε χάνει 
τον στόχο της. Είναι ένα αξιοπρεπέστατο 
δράμα, με καλές ερμηνείες, κυρίως από το 
κεντρικό ζευγάρι τού γιατρού και της μικρής 
ασθενούς του.

official trailer

imdb

link me

http://www.youtube.com/watch?v=csvp5SjTniE
http://www.imdb.com/title/tt1847746/
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Με έναν Ναζί εγκληματία να κρύβεται, 
μια υπόγεια ερωτική ιστορία ανάμεσα σ’ 
αυτόν και ένα κορίτσι, και το απόμακρο 
τοπίο της Παταγονίας, είναι αρκετά τα 
στοιχεία που θα σε κάνουν να βρεις τον 
«Γερμανό Γιατρό» ελκυστικό. Το στοιχείο 
τού θρίλερ με την κλασική του έννοια, 
όμως, απουσιάζει.
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KISMET:  
Η ΖΩΗ ΣΑΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ 
ΣΑΠΟΥΝΟΠΕΡΑ (2013)

η γνωμη του mr. klein

Ντοκιμαντέρ για τα τούρ-
κικα που παίζουν στην 
τηλεόραση; Είναι ένα 
είδος αντεπίθεσης από το 
Κανάλι της Βουλής;

27 μαρτΙΟΥ 2014

Είδος 
Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία 
Νίνα Μαρία Πασχαλίδου

Διάρκεια 
58’

Διανομή  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Στη σύγχρονη Τουρκία και τον υπόλοιπο μουσουλμα-
νικό κόσμο, οι ιστορίες τής… Φατμαγκιούλ, της Γκου-
μούς, της Σεχραζάτ και των υπόλοιπων ηρωίδων των 
τουρκικών καθημερινών σειρών γίνονται η αφορμή 
για μια άλλου είδους κοινωνικού επανάσταση. Μπο-
ρούν να γίνουν, τελικά, το μέσο για την πολυπόθητη 
γυναικεία χειραφέτηση σε εκείνες τις περιοχές;

Αρχικά, βγάλε από το μυαλό όλες τις προκαταλήψεις σου 
για τις τούρκικες σαπουνόπερες. Οι ιστορίες έρωτα, δράμα-
τος και τραγικών εξελίξεων που τεστάρουν τις αντοχές σου 
δεν είναι το αντικείμενο κριτικής αυτού του ντοκιμαντέρ. 
Αντιθέτως, η Νίνα Μαρία Πασχαλίδου ενδιαφέρεται για τη 
δύναμη που ασκούν αυτές οι σειρές επάνω στη μουσουλ-
μανική κοινωνία τού σήμερα και τη συμμετοχή τους στην 
αλλαγή τού (παραδοσιακού) ρόλου τής γυναίκας, μια διά-
σταση που στο δυτικό μάτι μοιάζει ξένη, έως και αστεία.

Η γυναίκα που βλέπει στο βιασμό τής «Φατμαγκιούλ» τη 
δική της προσωπική αντίστοιχη περιπέτεια, η νοικοκυρά της 
διπλανής πόρτας που απαιτεί από το σύζυγό της το επίπεδο 
στοργής και αφοσίωσης που επιδεικνύει ο «Μεχμέτ» στην 
«Γκουμούς», η νεαρή κοπέλα που τολμάει να προχωρήσει 
σε σχέση με έναν ξένο, ακολουθώντας το παράδειγμα της 
«Ναζλί» και του «Νίκου», η κυρία που αποφασίζει δυναμικά 
να κυνηγήσει το καλύτερο για εκείνη και το παιδί της από 
έναν προηγούμενο διαλυμένο γάμο, ακριβώς όπως και η 
«Σεχραζάτ», είναι όλες κομμάτι μιας κοινωνίας που βολεύε-
ται να τις κατηγοριοποιεί στις θέσεις συζύγου, κόρης ή μητέ-
ρας και τώρα ανακαλύπτουν ότι αυτοί οι ρόλοι δεν είναι ο 
μονόδρομος.

Την κοινωνική διάσταση του φαινομένου εντείνει και το 
γεγονός ότι η πλειοψηφία των σειρών γράφεται από γυναί-
κες δημιουργούς, γεγονός που υπογραμμίζει ότι, ούτε λίγο 

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου
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ούτε πολύ, προσωπικά στοιχεία των ιστοριών 
τους ενσωματώνονται συνειδητά στα σενά-
ρια σε μια σκόπιμη προσπάθεια αλλαγής του 
κοινωνικού status quo. Ακόμα και αν αυτή 
η αλλαγή μπορεί απλά να περιοριστεί στη 
δύναμη μιας γυναίκας από τα συντηρητικά 
βάθη της Ανατολής να τολμήσει να ζητήσει 
διαζύγιο (και να το κερδίσει).

Είναι ένα θέμα που σαφώς μπορεί να ανα-
πτυχθεί απεριόριστα και προκαλεί έκπληξη 
το γεγονός ότι η Νίνα Μαρία Πασχαλίδου 
επιχειρεί με το «Kismet» μια, τελικά, επι-
φανειακή προσέγγιση. Στην εποχή των 
ντοκιμαντέρ που ξεχειλώνουν μια ιδέα σε 
μεγάλου μήκους απόπειρες χωρίς λόγο, είναι 
πραγματικά κρίμα, κάτι που έχει όντως να 
πει πολλά πράγματα, να περιορίζεται σε μια 
τόσο γρήγορη ανάγνωση. Με την ίδια ταχύ-
τητα που το «Kismet» αγγίζει τις διάφορες 
διαστάσεις τού προβλήματος, τις εγκαταλεί-
πει το ίδιο σύντομα για να προχωρήσει σε 
κάτι καινούργιο, προκαλώντας έκπληξη με 
το ουσιαστικό εύρος της θεματολογίας αλλά 
και απογοήτευση επειδή δεν εμμένει τόσο 
στις επιμέρους διαστάσεις. 

Παράλληλα, ξεφεύγει και… εκτός θέματος, 
όταν προσπαθεί να εξηγήσει για ποιο λόγο οι 
σειρές αυτές έχουν τόση επιτυχία στο ελλη-
νικό κοινό. Η απάντηση της ηλικιωμένης 
κυρίας που υποστηρίζει ότι «της θυμίζουν 
τον αγνό έρωτα της νιότης της» δε συνάδει 
με τις υπόλοιπες απαντήσεις των γυναικών 
εξ Ανατολής αλλά και δεν εξηγεί το λόγο 
της καθολικής αποδοχής σε όλες τις ηλικίες, 
ειδικά όταν όλες οι υπόλοιπες συνεντευξια-
ζόμενες εκ Τουρκίας είναι σαφώς νεαρότε-
ρης ηλικίας. 

Ενδεχομένως, η σκηνοθέτις να επιστρέψει 
μελλοντικά στο θέμα για μια συμπληρωμα-
τική… έκθεση, όμως, μέχρι τότε το εγχεί-
ρημα θα παραμένει άκρως ενδιαφέρον αλλά 
μάλλον ελλιπές στην ουσία του.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ανήκεις στις χιλιάδες των τηλεθεατών που 
ευλαβικά παρακολουθούν τις τούρκικες 
σαπουνόπερες στην τηλεόραση; Πάτα το 
κουμπάκι, κλείσε το «κουτί» και έλα στον 
κινηματογράφο για να ανακαλύψεις μια 
διάσταση στο θέμα που δεν είχες αντιλη-
φθεί. Είτε θα δεις τα πράγματα αλλιώς, 
είτε απλά θα ανακαλύψεις και μια μεγα-
λύτερη οθόνη που προβάλλει επίσης ενδι-
αφέροντα πράγματα και ίσως σου μείνει 
το «κουσούρι». Σε κάθε περίπτωση, κερ-
δίζεις. Όσοι επιθυμείτε ντοκιμαντερίστικη 
ανάλυση σε βάθος, θα απογοητευτείτε. 
Όσοι, γενικά, δεν αντέχετε τα ντοκιμα-
ντέρ, ειλικρινά, θέλετε και απάντηση;official trailer

link me

http://www.youtube.com/watch?v=x6wbcUEBAns
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ΠΕΝΤΕ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ  
ΣΤΟ ΚΕΝΟ (2014) 
(A LONG WAY DOWN)

η γνωμη του mr. klein

Όσο τραβάει το έργο, 
άλλο τόσο εύχεσαι να 
ήσουν εκεί και να τους 
έσπρωχνες από την 
αρχή…

27 μαρτΙΟΥ 2014

Είδος 
Δραματική Κωμωδία

Σκηνοθεσία 
Πασκάλ Σομέιγ

Καστ 
Πιρς Μπρόσναν,  
Τόνι Κολέτ,  
Ίμοτζεν Πουτς,  
Άαρον Πολ

Διάρκεια 
96’

Διανομή  
ODEON

Τέσσερις υποψήφιοι αυτόχειρες γνωρίζονται απρο-
γραμμάτιστα σε ταράτσα ουρανοξύστη παραμονή 
Πρωτοχρονιάς στο Λονδίνο. Δε θα το κάνουν, συμ-
φωνούν να ζήσουν υπό καθεστώς αλληλοεπιτήρησης 
μέχρι του Αγίου Βαλεντίνου, γίνονται πρώτο θέμα στα 
ΜΜΕ, πάνε διακοπές Τενερίφη, γυρίζουν στις ζωές 
τους. Αν σφαχτούν, αφού ο ένας για τον άλλον ενδια-
φερθούν, οι πληγές τους μπορούν να ιαθούν ή solo (αν 
όχι πρώτα μεταξύ τους) την κόβεις, τελικά, να σκοτω-
θούν;

Αργήσαμε αλλά καταλάβαμε με ποιο κριτήριο επιλέγει ται-
νίες ο προτελευταίος 007: να έχουν γυρίσματα σε θέρετρα 
αναψυχής. Άπονη ζωή! Γι’ αυτόν και τους συμπρωταγωνι-
στές του Κανάρια και «Πέντε Δευτερόλεπτα στο Κενό», για 
μας σκοτεινή αίθουσα και μιάμιση ώρα επικίνδυνα κοντά 
στο τελευταίο καθώς, στην πρώτη αγγλόφωνη απόπειρα τού 
Γάλλου Πασκάλ Σομέιγ (των, επίσης λιγότερο ή περισσότερο 
προβληματικών κράσεων και προσωπικοτήτων, «Γάμος σε 
Δόσεις» και «Καρδιοκατακτητής»), ένα ήδη κυκλοθυ-
μικά αδύναμο μυθιστόρημα του Νικ Χόρνμπι σχεδόν φουρκί-
ζεται στο πανί. 

Case proved: Πώς να διασκεδάσουν τη θλίψη σου οι έξω καρ-
διά τουριστικές γραφικότητες (αστειάκια με το σερβιτόρο, 
βουτίτσες με τα ρούχα στη θάλασσα, καβγάδες στο πρωινό, 
ποτάκι στο μπαράκι, ρομαντζάκι με μουλωχτή δημοσιο-
γράφο - Κάπρα, σε παίρνουν στο λαιμό τους...), ενώ σε ρίχνει 
ψυχολογικά και δε σε ρίχνει ως... κοινό η, με crowd-pleaser 
αίτια, αυτοκτονία της όποιας πειθούς. Καταρχήν στο ψαχνό 
τής «μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε» υπόθεσης 
(το ζόρι τής επούλωσης και τα ερείσματα του παρακάτω 
για: έναν τηλεπαρουσιαστή οικογενειακά κι επαγγελματικά 
κατεστραμμένο επειδή κουτούπωσε ανήλικη, μία φτυσμένη 

της Βικτωρίας Μιχαήλ
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από γκόμενο και με εξαφανισμένη αδελφή 
ασταθή κόρη μη στοργικού πολιτικού, έναν 
καρκινοπαθή Αμερικάνο ροκά ξεπεσμένο ως 
πιτσοντελιβερά και μία ανύπαντρη μάνα - 
κουράγιο σπαστικού παλικαριού). 

Και επίσης στα τιναγμένα στον... αέρα 
μυαλά ενός κρούσματος σάτιρας (ένα 
«κίτρινο» πρωινάδικο που κάνει μάγκα τον 
άτυχο Αντώνη Παρασκευά), στο αφημένο 
γραπτό σημείωμα εξυπνάδων (ο βουλευτής 
daddy που αυτοσαρκάζεται για την ιδιότητά 
του άκαιρα), στο φαρμάκωμα ιντρίγκων 
(πρώτο-πρώτο, με το καλημέρα, το και καλά 
κάρφωμα του επί 4 απονενοημένου διαβή-
ματος στον Τύπο από ένα ex boyfriend, ρητά 

επεξηγημένo απ’ τους ήρωες για τη διανο-
ητική ανακούφιση και του πλέον χάσκοντα 
θεατή) και στις υποπλοκές με τύπους - μάρ-
τυρες (ένας πολύφερνος γιατρός για τη μαμά 
φύλακα άγγελο), ενώ το υπερδιακριτικό 
soundtrack του Μαριανέλι και - τόσο στι-
χουργικά όσο και μουσικά - πονετικά μοδάτα 
tracks απ’ τους Irrepressibles ως τους 
Daughter βλέπουν, επίσης, χώρια τα ραδίκια 
ανάποδα, κάνοντας μπαμ ως συναισθηματι-
κοί negotiators «στιγμών» στο post. 

Θέλεις να... αφήσεις αυτόν τον κόσμο; Μην 
το κάνεις - αψήφιστα, τουλάχιστον. Άπαξ 
και δείξεις θάρρος, το τελευταίο ημίωρο του 
βίου τού φιλμ υποφέρεται πιο άνετα, ενώ 
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official trailer

imdb

link me

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Έχεις δει ό,τι Χόρνμπι έχει πηδήξει στο 
πανί; Πρόλαβέ το - αλλά είναι η χειρό-
τερη περίπτωση. Μες στην καλή χαρά 
μουλτιπλεξάς; Μην το φοβηθείς λόγω 
θέματος, η μεταξύ φάρσας και μελό 
κραυγή απόγνωσής του είναι για τη δική 
σου προσοχή (και τσέπη). Άνθρωπε της 
ποιότητας; Σκάνε «σιρόπια», μπορείς να 
μαζεύεις; Δεν πιάνουμε τους με σχετικές 
τάσεις «φυγής» και τους θεράποντές τους, 
είναι θέμα ευαισθησίας (και το ζήτημα, σε 
αντίθεση με την ταινία, είναι λεπτό).

η ευφράδεια κι οι λίγο γέλιο - λίγο δάκρυ 
ψυχισμοί τού brit πνεύματος των «High 
Fidelity» και «Για Ένα Αγόρι» δίνουν, 
καθόσο αδύναμα, σημεία ζωής (αδύνατο να 
μη σκάσει, έστω, χειλάκι στο γκαγκ τού εξ 
ουρανού Ματ Ντέιμον). Απ’ το μουράτο The 
Suicide Club κουαρτέτο αγκαλιάζονται η 
άνεση του υποψήφιου it girl Πουτς μα στις 
γκριμάτσες μα στο κλάμα, άσε ότι βγάζει μια 
κάποια συγκινησούλα όψιμα το σεκλέτι που 
επωμίζεται η Κολέτ στο σκετσάκι κηδεμο-
νίας αναπηρίας. Αλλά πολύ παραπάνω από 
«Πέντε Δευτερόλεπτα στο Κενό» θα νιώσεις 
χαμένα εδώ, ενώ χάσκεις συχνά μετέωρος. 
Να μην πέσεις μαζί τους...

http://www.youtube.com/watch?v=gyhfZZupU7c
http://www.imdb.com/title/tt0458413/
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http://freecinema.gr/fragoulis-in-3/

