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Π αγκόσμια πρωτοτυπία το μετριότατο 
άνοιγμα του δεύτερου «Captain 
America» το περασμένο τετραήμερο 
στην Ελλάδα, τη στιγμή που το φιλμ 

σπάει ταμεία και ρεκόρ σε ολόκληρο τον υπό-
λοιπο πλανήτη. Πώς τα κατάφερες πάλι, αναρω-
τιέμαι… 32.489 θεατές για μια ταινία που τα είχε 
όλα στον τομέα διασκέδαση; Σοβαρά; Μήπως να 
σου νοικιάζουμε και μια limo και να στρώνουν 
και το κόκκινο χαλί για να μπαίνεις τσάμπα στο 
σινεμά;

«Πειρατεμένο» δεν ήταν το «Captain America 
2», για να τα φορτώσουμε στον γνωστό «δράκο» 
της συμφοράς στα ταμεία. Άρα, μήπως να το 
δούμε κάπως πιο ρεαλιστικά; Το ελληνικό κοινό 
έχει σταματήσει να βλέπει το σινεμά ως βραδινή 
έξοδο. Βλέπει πόσο του κοστίζει πάνω-κάτω και 
προτιμά το αντίστοιχο ποσό (εισιτηρίου μαζί με 
τα «παρελκόμενα») να το… φάει (κυριολεκτικά) 
ή να το πιεί με την παρέα του (εάν του περισ-
σεύουν, κιόλας…). Μια άλλη μερίδα, όχι μόνο 
«κατεβάζει» στο σπίτι, αλλά γνωρίζει, πλέον, 
ότι ακόμη κι ένα Blu-Ray rip της όποιας επιθυ-
μητής ταινίας μπορεί να γίνει δικό του μέσα σε 
ένα τετράμηνο (συνήθως) από την κυκλοφορία 
του στις αίθουσες. Κοινώς, μπορεί να περιμένει 
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Hλίας Φραγκούλης

για να το δει έτσι. Σε ποιότητα εικόνας εφά-
μιλλη του… ψηφιακού αρχείου που παίζει και το 
σινεμά! Και έχει τόσο πολλές ταινίες και τηλε-
οπτικές σειρές να παρακολουθήσει, που μέχρι 
να προλάβει να δει όλα αυτά… ουπς… πέρασε το 
τετράμηνο! Η ακόμη πιο τρελή ειρωνεία; Ακόμη 
και νόμιμα, κάπου εκεί έχει φτάσει να κλείνει η 
«ψαλίδα» της απόστασης εξόδου ενός φιλμ στην 
αγορά τού home entertainment. Από τις ίδιες 
τις εταιρείες που αναρωτιούνται γιατί δεν πας 
σινεμά!

Υπάρχει ακόμη μια παράμετρος στην κρίση 
της κινηματογραφίας, ειδικά στη χώρα μας. Ο 
θεατής του σήμερα έχει βολευτεί στον καναπέ 
του. Κι αυτό πολύ δύσκολα το ανταγωνίζεται η 
κινηματογραφική αίθουσα. Ειδικά η πιτσιρικα-
ρία, που αδιαφορεί ακόμη και για τις αληθινές 
διαστάσεις του θεάματος. Το laptop και το tablet 
έγιναν η υπερ-δύναμη της εικόνας! Εκεί, το 
«Captain America 2» θα σκίσει! Σε λίγους 
μήνες…

http://www.iliaskyriazis.com/
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MICHAEL KOHLHAAS: 
Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΪΚΛ 
ΚΟΛΧΑΑΣ (2013) 
(MICHAEL KOHLHAAS)

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας έμπορας που 
του παίρνουνε κάτι άλογα 
και του τα σακατεύουν και 
τραβάει ζόρι και τα θέλει 
πίσω όπως τους τα είχε 
δώσει και… δύο ώρες το 
ίδιο βιολί. Κεφτεδάκια.

10 απριλΙΟΥ 2014 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Δράμα Εποχής
Σκηνοθεσία 
Αρνό ντε Παγιέρ
Καστ 
Μαντς Μίκελσεν,  
Μελουζίν Μαγιάνς,  
Ντελφίν Σιγιό,  
Σουάν Αρλό,  
Νταβίντ Μπενάν,  
Ροξάν Ντιράν,  
Ντενί Λαβάν,  
Μπρούνο Γκαντς,  
Σέρτζι Λόπεζ
Διάρκεια 
122’
Διανομή  
ΣΠΕΝΤΖΟΣ / SEVEN 
FILMS

Στη Γαλλία του 16ου αιώνα, ένας έμπορος αναγκά-
ζεται να «δανείσει» δύο από τα καλύτερα άλογά του 
σε έναν τοπικό ευγενή. Όταν αργότερα αντιληφθεί 
την κακοποίηση που έχουν υποστεί, ενώ βρίσκονται 
ακόμη στην κατοχή του τελευταίου, θα ζητήσει το 
δίκιο του, αλλά θα χάσει και τη γυναίκα του. Έτσι, 
θα αρχίσει μια εξέγερση, συγκεντρώνοντας γύρω 
του και άλλους αδικημένους.

Είναι πολύ δύσκολο να βρεις το δίκιο σου. Ειδικά όταν απέ-
ναντί σου βρίσκεται η εξουσία. Αυτό διαπιστώνει ο Μισέλ 
Κολάς ή Μάικλ Κόλχαας, όπως αναφέρεται στον ελληνικό 
τίτλο, αλλά (ως Μίχαελ) και στη νουβέλα του Χάινριχ φον 
Κλάιστ, που αποτέλεσε τη βάση για το σενάριο της ταινίας 
του Αρνό ντε Παγιέρ, με αρκετές προσθήκες (κυρίως στην 
οικογενειακή κατάσταση του ήρωα) ώστε η ιστορία να απο-
κτήσει πιο έντονα δραματικά στοιχεία. Σε άλλα σημεία το 
καταφέρνει, σε άλλα όχι.

Δεν είναι πολύ μεγάλες οι αλλαγές σε σχέση με το βιβλίο. 
Οι λιγότερο σημαντικές αφορούν τα πρόσωπα, δηλαδή την 
κόρη τού ήρωα και το Λούθηρο, ο οποίος παρεμβαίνει στο 
έργο τού Κλάιστ, ενώ στην - τοποθετημένη στη Γαλλία - 
ταινία ερμηνεύεται από τον Ντενί Λαβάν ως ένας ιερέας. 
Η βασικότερη αλλαγή, ωστόσο, αφορά το στυλ γραφής και 
αφήγησης. Η νουβέλα του Κλάιστ είναι γραμμένη εστιάζο-
ντας στα πρόσωπα, τα γεγονότα και το διάλογο, χωρίς να 
χάνει καθόλου χρόνο σε περιγραφές τοπίων. Αντίθετα, ο ντε 
Παγιέρ δίνει έμφαση σε αυτό ακριβώς το κομμάτι. Το αντι-
μετωπίζει με πολύ καλή κινηματογράφηση και θαυμάσια 
φωτογραφία, όμως, χάνει κάτι από την ένταση των προσώ-
πων και του αγώνα του Κολάς απέναντι στην εξουσία. 

του Παναγιώτη Παναγόπουλου
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Δεν είναι μια ιστορία που εμφανίζεται για 
πρώτη φορά στον κινηματογράφο. Το 1969, 
ο Φόλκερ Σλέντορφ είχε γυρίσει μια εκδοχή 
του βιβλίου του Κλάιστ, που και αυτή, όπως 
και η ταινία του ντε Παγιέρ, είχε συμμετά-
σχει στις Κάννες. Τόσο το βιβλίο, όσο και 
οι ταινίες, βασίζονται σε ένα υπαρκτό πρό-
σωπο, τον έμπορο Κόλχαζε, ο οποίος, όπως 
και ο ήρωας της μυθοπλασίας, αδικήθηκε 
από έναν ευγενή για δύο άλογα και άρχισε 
έναν επίμονο αγώνα μέχρι να συλληφθεί και 
να καταλήξει στον τροχό.
Ο Κολάς δεν επιθυμεί τίποτα άλλο, παρά 
δικαιοσύνη και να πάρει πίσω αυτό που 
του κλέψανε. Δεν μπορεί να παραδεχτεί 
ότι πρέπει να παραδώσει τα άλογά του 
(την περιουσία του) ως διόδια στο βαρώνο, 
απλώς επειδή έτσι αποφασίστηκε από τη 
μια στιγμή στην άλλη. Αντιδρά, διαμαρτύ-
ρεται και βρίσκει κλειστές πόρτες. Όταν η 
γυναίκα του αναλάβει να θέσει το ζήτημα 
στην πριγκίπισσα της Ανγκουλέμ, θα επι-
στρέψει στο σπίτι φρικτά βασανισμένη και 
λίγο αργότερα θα αφήσει την τελευταία 
της πνοή.
Αυτό είναι το γεγονός που θα κάνει τον 
Κολάς να εξεγερθεί, έχοντας γύρω του μια 
ομάδα λαϊκών ανθρώπων, οι οποίοι αντι-
δρούν στην αδικία που προέρχεται από 
την εξουσία. Θα επιτεθούν με τα βέλη τους 
στο κάστρο τού βαρώνου, αλλά εκείνος θα 
καταφέρει να αποδράσει και θα τον κατα-
διώξουν, προκαλώντας αναταραχή και το 
μένος της πριγκίπισσας, η οποία διατάζει 
τη σύλληψη του Κολάς. 
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Ο Αρνό ντε Παγιέρ δίνει έμφαση στο περι-
βάλλον, στους χώρους, στα τοπία, με έναν 
τρόπο ταιριαστό με την εμμονή τού Κολάς, 
όχι τόσο για εκδίκηση, αλλά περισσότερο 
για δικαιοσύνη και αποκατάσταση του 
σωστού. Θα περίμενε κανείς μια ταινία που 
να είναι συνδυασμός του «Μονομάχου» 
και του «Ρομπέν των Δασών», αλλά ο 
ντε Παγιέρ ακολουθεί έναν διαφορετικό 
δρόμο, με πιο αργούς ρυθμούς, πιο μοναχικό 
για τον ήρωά του και χωρίς εντυπωσιακές 
μάχες, με την εξαίρεση μιας σκηνής. Εκεί, 
ωστόσο, βρίσκεται και το αδύνατο σημείο 
της ταινίας, αφού αποδυναμώνεται το ηρω-
ικό στοιχείο του κεντρικού χαρακτήρα και 
τα χαρακτηριστικά που τον κάνουν ηγετική 
μορφή. Ο Μαντς Μίκελσεν στο ρόλο τού 
Κολάς είναι πάντως αρκετά ηγετικός, αν και 
με μια πιο χαμηλότονη ερμηνεία.

official trailer

imdb

link me

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQIHLufMo-lE
http://www.imdb.com/title/tt2054790/
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αγαπάς τα ιστορικά δράματα; Τις ιστο-
ρίες πάλης για το δίκαιο; Το Μαντς 
Μίκελσεν; Η ιστορία του Μισέλ Κολάς 
δεν πρόκειται να σε απογοητεύσει. Αν 
θέλεις, όμως, να δεις δραματική περιπέ-
τεια εποχής τύπου «Game of Thrones», 
στρέψε αλλού το ξίφος σου.
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Ο ΜΟΝΟΣ ΕΠΙΖΩΝ (2013) 
(LONE SURVIVOR)

του Γιάννη Σμοΐλη

Ολιγομελής ομάδα Αμερικανών πεζοναυτών, στέλνε-
ται σε βουνά του Αφγανιστάν με σκοπό να πιάσει ή να 
σκοτώσει αδίστακτο τρομοκράτη, αρχηγό των Ταλι-
μπάν. Η αποστολή, όμως, στραβώνει και οι σκληρο-
τράχηλοι μάγκες θα χρειαστεί να τα βάλουν με έναν 
ολόκληρο στρατό από πωρωμένους ισλαμιστές.

Τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε συχνά στον κινηματογράφο 
επιδείξεις ανδρείας και αμερικάνικου πατριωτισμού. Τα 
«κομάντα», που, με περίσσεια αυτοθυσία ή και άγνοια κινδύ-
νου, περιμένουν από την εμπόλεμη κατάσταση στο Αφγανι-
στάν να τους χρίσει ήρωες, έχουν δώσει από οσκαρικές περι-
πέτειες με υπαρξιακές προεκτάσεις για τον εθισμό στη μάχη 
(«The Hurt Locker»), μέχρι χρονικά αναζήτησης διάσημων 
τρομοκρατών με αισθητική τηλεοπτικού ρεπορτάζ («Zero 
Dark Thirty»). Πέρα, όμως, από το βλοσυρό σκηνοθετικό 
ύφος και τις αμφιλεγόμενες ιδεολογικές τοποθετήσεις της 
Κάθριν Μπίγκελοου, υπάρχουν κι άλλες δυνατότητες προ-
σέγγισης τέτοιων ιστοριών. «Ο Μόνος Επιζών» αφήνει (όχι 
εντελώς, αλλά περίπου) στην άκρη τις πολιτικές διαστάσεις 
τού θέματος και εστιάζει περισσότερο στις άμεσες, τις ωμά 
ανθρωποκεντρικές. Αυτές που αφορούν τον ίλιγγο να ισορ-
ροπείς στο λεπτό σκοινί που χωρίζει τη ζωή από το θάνατο, 
στηρίζοντας κάθε ελπίδα επιβίωσης στην καλή χρήση ενός 
όπλου. Υπάρχει κάτι άγριο, μη αναγώγιμο στην καθημερινή 
μας εμπειρία και ουσιαστικά καθηλωτικό, στον τρόπο με τον 
οποίο αυτοί οι άνθρωποι συμπυκνώνουν όλο το χρόνο τους 
σε μια και μοναδική στιγμή, με την απειλή μιας άμεσης εκμη-
δένισης, κρεμασμένη πάνω από τα κεφάλια τους. Επειδή 
κανένας μας δεν προβλέπεται, στη διάρκεια της ειρηνικής, 
πολιτισμένης ζωής του, να αγχωθεί μη φάει καμιά σφαίρα στο 
δόξα πατρί, το βίωμα που προσφέρει η παρακολούθηση μιας, 
σε πραγματικό χρόνο, στρατιωτικής συμπλοκής, είναι, αν μη 
τι άλλο, έντονο. Αυτό κατάλαβε ο σκηνοθέτης Πίτερ Μπεργκ 

10 απριλΙΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Εντάξει, επική σποϊλεριά 
ο τίτλος, αλλά το εργάκι 
γαζώνει. Είναι κάτι κομά-
ντα σε βουνό, και καλά 
για να φάνε Ταλιμπάν, 
αλλά σκάνε κάτι τσοπα-
ναραίοι φουλ στο πυρομα-
χικό και γίνεται λίπασμα  
η αμερικανιά.

Είδος 
Πολεμική Περιπέτεια
Σκηνοθεσία 
Πίτερ Μπεργκ
Καστ 
Μαρκ Γουόλμπεργκ,  
Μπεν Φόστερ,  
Εμίλ Χερς,  
Τέιλορ Κιτς,  
Έρικ Μπάνα,  
Αλί Σουλιμάν
Διάρκεια 
121’
Διανομή  
AUDIO VISUAL
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κι έβαλε τα δυνατά του για να μας το δώσει, 
όσο γίνεται πιο καθαρά. 
Πράγματι, σαν προσομοίωση μάχης, η 
ταινία του ρίχνει στο «ψαχνό». Εκπληκτικά 
μονταρισμένη και αιματοβαμμένα ρεαλι-
στική, απογειώνεται με το που αρχίζει το 
πιστολίδι. Οι σκηνές που προηγούνται της 
δράσης, απ’ την άλλη, είναι όσο πρέπει 
«πληροφοριακές», δίνοντας την απαραίτητη 
υπόσταση στους χαρακτήρες (προκειμένου 
να νοιαζόμαστε γι’ αυτούς όταν θα τα βρουν 
σκούρα), χωρίς, όμως, να κάνουν κατάχρηση 
της υπομονής μας. Παρά το γεγονός ότι 
εξαρχής σου δίνεται η αίσθηση πως πρό-
κειται να παρακολουθήσεις κάτι ποιοτικό, 
με τη σοβαροφάνεια και τους αργούς ρυθ-
μούς ενός «Hurt Locker» για παράδειγμα, 
γρήγορα καταλαβαίνεις πως ο Μπεργκ δεν 
έχει σκοπό να θυσιάσει τον παράγοντα της 
αδρεναλίνης και του σασπένς, στο βωμό της 
όποιας «οσκαρικότητας». «Ο Μόνος Επι-
ζών», μετά από μια σύντομη παρουσίαση 
των ηρώων του, ανεβάζει ταχύτητες και 
μπαίνει στο ψητό. Με μια ζηλευτή αφηγημα-
τική οικονομία και μια πολύ σωστή αίσθηση 
του επείγοντος, μας «προσγειώνει» στον 
πυρήνα της πλοκής. Κι ύστερα δεν υπάρ-
χουν δικαιολογίες. Είμαστε εκεί, μαζί τους. 
Εγκλωβισμένοι σε μια οριακή κατάσταση, 
απ’ αυτές στις οποίες καλείσαι να αποδεί-
ξεις στην πράξη, κι όχι στα χαρτιά, αν είσαι 
άνθρωπος ή κτήνος, και όπου ο βερμπαλι-
σμός ή οι εύκολες θεωρίες τού καναπέ δεν 
έχουν καμιά θέση. Οι υπαρξιστικές προε-
κτάσεις της ταινίας, δεν προκύπτουν από 
κάποια αυτάρεσκη διάθεση του δημιουργού 
αλλά με τον βίαια ρεαλιστικό τρόπο που 
τίθενται τα διλήμματα στον πόλεμο: επιτα-
κτικά, με την κάθε απόφαση να δεσμεύει 
ολοκληρωτικά, χωρίς δυνατότητα για πισω-
γυρίσματα. Μετά δε μένουν παρά οι πυρο-
βολισμοί. Και σε ό,τι αφορά αυτούς τους 
τελευταίους, η δουλειά που έχει γίνει είναι 
εξαιρετική. Σχεδόν νιώθεις τις σφαίρες να 
τρυπούν τη δική σου σάρκα. 
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Όσοι ξελαρυγγιάζονται έξω απ’ την αμε-
ρικάνικη πρεσβεία με συνθήματα όπως 
«φονιάδες των λαών, Αμερικάνοι», θα 
ξενερώσουν άσχημα με το Γουόλμπεργκ 
και την παρέα του. «Ο Μόνος Επιζών», 
όμως, τηρεί τα προσχήματα και δε θα 
σε φλομώσει στους υπερπατριωτικούς 
παιάνες μόνο. Θα σου προσφέρει κι ένα 
συναρπαστικό δίωρο ανάμεσα σε εκρή-
ξεις, κάλυκες και απότομες καταβάσεις 
βουνών. Macho ηρωισμός και - στα όρια 
του γουέστερν - μπαρουτοκαπνισμένη 
ατμόσφαιρα εγγυώνται, τουλάχιστον, εκ 
του ασφαλούς διασκέδαση και πολλές 
κομμένες ανάσες.

Όσοι μπορούν να αποδεχτούν κάτι τέτοιο, 
θα απολαύσουν το φιλμ για αυτό που είναι: 
μια αποτελεσματική ταινία δράσης. Οι πιο 
αυστηροί, ήδη από την εναρκτήρια σεκάνς 
(όπου παρουσιάζονται ντοκιμαντερίστικα οι 
πραγματικές, σκληρές συνθήκες εκπαίδευ-
σης των πεζοναυτών), θα δουν στον «Επιζώ-
ντα» έναν ακροδεξιό ύμνο στα στρατιωτικά 
ιδανικά και θα του γυρίσουν την πλάτη. 
Καμιά από τις δυο κατηγορίες δεν μπορείς να 
κατηγορήσεις. Οι ακομπλεξάριστοι, πάντως, 
συνήθως έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να 
περάσουν καλά. Όχι μόνο στο σινεμά, και 
στη ζωή τους, γενικότερα.

Παρά τις κατασκευαστικές αρετές της, 
όμως, η ταινία δεν μπορεί να αποφύγει 
εντελώς μια, έστω περιορισμένη, κατα-
φυγή στη συντηρητική «σαβούρα» που 
πάει πακέτο με το μιλιταρισμό. Δυστυχώς, 
η πατρίδα, ο Θεός και η οικογένεια διαφαί-
νονται πίσω από τους ήρωες, σα δυνάμεις 
που τους ατσαλώνουν και τους βοηθούν 
να αντέξουν, ενώ η ατάκα που ξεστομίζει ο 
χαρακτήρας του Μπεν Φόστερ σκοτώνοντας 
έναν Ταλιμπάν («πέθανε για την πατρίδα 
σου, εγώ θα ζήσω για τη δική μου»), μοιά-
ζει προορισμένη να ενοχλήσει πολύ κόσμο. 
Θα μπορούσε κανείς να αντιτείνει ότι αυτή 
είναι η πραγματικότητα των στρατιωτών, 
αυτή και η (ομολογουμένως φασίζουσα) 
ιδεολογία τους κι αφού ο σκηνοθέτης επι-
χειρεί μια ρεαλιστικότατη αναπαράσταση, 
δε θα μπορούσε να κάνει τα στραβά μάτια, 
ειδικά απ’ τη στιγμή που πρόκειται και για 
αληθινή ιστορία. Όταν, όμως, οι εχθροί των 
Αμερικάνων, είναι - κλασικά - τα αιμοδιψή 
τέρατα που κόβουν κεφάλια, ενώ αντίθετα 
τα «παλικάρια» τους εμφορούνται μόνο από 
αγάπη προς τον πλησίον και τα ιδανικά τής 
ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της δημο-
κρατίας, τότε δυσκολεύεσαι να μιλήσεις 
για αντικειμενικότητα ή αποστασιοποίηση. 
Κάποια στιγμή, βέβαια, οφείλουμε να παρα-
δεχτούμε απερίφραστα πως μια περιπέτεια, 
προκειμένου να εξασφαλίσει την ταύτιση 
του θεατή της, δεν μπορεί παρά να γίνει, 
θέλοντας και μη, μανιχαϊστική. Η πραγ-
ματικότητα, όντως, δεν κατοικείται από 
«καλούς» και «κακούς». Η ταινία, όμως, σαν 
παιχνίδι με τις άμυνες, τα συναισθήματα, 
τις προσδοκίες, τους φόβους τού κοινού της, 
χρειάζεται τους «μπαμπούλες» της. 
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official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.lonesurvivorfilm.com/site
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DyoLFk4JK_RM
http://www.imdb.com/title/tt1091191/
https://www.facebook.com/LoneSurvivorMovie
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ΡΙΟ 2 (2014) 
(RIO 2)

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Πιθανή εναπομείνασα αποικία του σπάνιου είδους 
τους στην καρδιά της ζούγκλας του Αμαζονίου πείθει 
την Τζούελ και τον Μπλου να αφήσουν για λίγο το 
σπίτι που μοιράζονται με τους ανθρώπους τους στο 
Ρίο και μαζί με τα τρία τους παιδιά να επιχειρήσουν 
προς τα εκεί ταξίδι… αυτογνωσίας.

Τουτέστιν, έχουν όλοι τους μια σημαντική, ικανή να τους 
αλλάξει τη ζωή, ευκαιρία: η Τζούελ να επανασυνδεθεί με τη 
χαμένη οικογένειά της, τα πιτσιρίκια, που μέχρι τώρα ήταν 
εξπέρ μόνο στο να διαβάζουν ανθρώπινα βιβλία, να ακούν 
διαρκώς μουσική στο mp3 ή να φτιάχνουν τηγανίτες (!) με 
τον μπαμπά, να πειραματιστούν με την πιο άγρια, ιπτάμενη 
πλευρά τους και ο Μπλου να αποδείξει, επιτέλους, πως δεν 
είναι απλά και μόνο ένα κακομαθημένο, βολεμένο κατοικί-
διο, μονίμως εξαρτημένο από ανθρώπινα gadgets, σαν το 
GPS, τον πολυμορφικό σουγιά ή το… τσαντάκι μπανάνα. Η 
κατάσταση και τα διλήμματα καθενός τους, όμως, περιπλέ-
κονται επικίνδυνα όταν τόσο το νεο-αποκτηθέν σπιτικό, 
όσο και οι ορνιθολόγοι... άνθρωποί τους, Τούλιο και Λίντα, 
μπαίνουν στο στόχαστρο παράνομων υλοτόμων που δρουν 
στην περιοχή. Σου θυμίζει κάτι; Όχι;

Αν στο περιγράψω ως εξής; «Μπλέ «ανθρωποειδή» (στη 
συμπεριφορά, τουλάχιστον) πλάσματα απειλούνται από 
εξαφάνιση όταν οι τεχνολογικά πιο εξελιγμένοι άνθρωποι 
(με τους οποίους έχουν επιχειρήσει επανειλημμένα, ατυ-
χώς, να συνυπάρξουν ειρηνικά) εισβάλλουν στον σπάνιας 
ομορφιάς, βιοποικιλότητας και σημασίας βιότοπο / πατρίδα 
τους και τον απογυμνώνουν από τα δέντρα του, ώστε να 
τον εκμεταλλευτούν εμπορικά». Ε; Ναι. Αν αντικαταστή-
σεις τους Μπλε Μακάο με τους μπλε Να’αβί, τη Γη με την 
Πανδόρα, την άκρως κερδοφόρα, νόμιμη και μη ξυλεία που 
μπορεί να αποκομιστεί από τη ζούγκλα του Αμαζονίου με το 

10 απριλΙΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι πολύχρωμοι 
παπαγάλοι και πάνε για 
διακοπές στον Αμαζόνιο. 
Μιλάνε ελληνικά. Παίζει 
να είχανε πάρει διακοπο-
δάνειο.

Είδος 
Animation
Σκηνοθεσία 
Κάρλος Σαλντάνια
Διάρκεια 
101’
Διανομή  
ODEON
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πολύτιμο ορυκτό ανομπτένιουμ που βρί-
σκεται κάτω από τα γιγάντια, λαβυρινθώδη 
δέντρα της φύσης της Πανδόρα και τους 
παράνομους υλοτόμους με την αδίστακτη 
πολυεθνική, το «Ρίο 2» γίνεται εύκολα αντι-
ληπτό ως μια πιο light, «παιδική» και ευφά-
νταστα μιούζικαλ εκδοχή του «Avatar». 
Και αυτό δεν είναι κακό.
Όπως και η πολυσυζητημένη ταινία του 
Κάμερον, είναι ένα όργιο μεθυστικά ενορχη-
στρωμένων, παλλόμενων χρωμάτων ή, όπως 
το έθεσε η Λίντσεϊ στην «Άβυσσο», ένας 
«χορός φωτός», με την εξαιρετική χρήση 
του 3D να σε ρουφά αμαχητί στην οθόνη. 
Είναι επίσης ένα παραμύθι (για παιδιά κάθε 
ηλικίας) με στιβαρή οικολογική (ευ)συνεί-
δηση, που μιλά με απλά, αλλά πανέμορφα 
λόγια για την ανάγκη σεβασμού του πλα-
νήτη. Που δε μας ανήκει. Απλά μας φιλο-
ξενεί. Ως… κατοικίδια; Ναι, μπορείς να το 
δεις κι έτσι. Και αν χαθεί, θα χαθούμε μαζί 
του. Σοβάρεψε, όμως, το κείμενο, και δεν 
πρέπει. Γιατί, αντίθετα με το «Avatar», το 
«Ρίο 2» δεν απευθύνεται (βασικά) σε ενή-
λικους, και ξέρει πώς να πει αυτά που θέλει 
να πει με γέλιο, χορό και τραγούδι. Τα μου-
σικοχορευτικά του κομμάτια, εξάλλου, είναι 
και τα καλύτερά του, αφού προσφέρουν και 
μερικές πραγματικά ανθολογικές σεκάνς: 
την τραγουδιστή, ερωτική εξομολόγηση 
της τοξικής, ροζ βατραχίνας Γκάμπι στον… 
άσχημο κοιμώμενο, μοχθηρό, κακατούα 
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official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.riomovies.com
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Djir1tVbvfn4
http://www.imdb.com/title/tt2357291/
https://www.facebook.com/Rio2ENMovie


PAGE 22 | FREE CINEMA | ISSUE#104

Νάιτζελ, τις περιστασιακά ξεκαρδιστικές, 
ασύλληπτες audition (συμπεριλαμβανομέ-
νης εκείνης της α λα Νάιτζελ εκδοχής του 
θρυλικού «I Will Survive») που δίνει στους 
Ραφαέλ, Νίκο και Πέντρο (οι οποίοι συνο-
δεύουν τους Μπλου και Τζούελ στο ταξίδι 
τους) κάθε φέρελπις καλλιτέχνης από το 
ζωικό βασίλειο που μπορείς να φανταστείς, 
και φυσικά το υποβλητικά σκηνοθετημένο 
/ χορογραφημένο, βγαλμένο απευθείας 
από τα κλασικά μιούζικαλ του Μπάζμπι 
Μπέρκλι, θαρρείς, τραγούδι θριάμβου της 
αποικίας, με τα πουλιά και τα ζώα σε μεθυ-
στικούς σχηματισμούς στον αέρα, τη γη και 
το νερό.
Αντίθετα, όμως, με την πολυσυζητημένη 
ταινία του Κάμερον, το «Ρίο 2» δεν αποτε-
λεί σταθμό. Ούτε στην ιστορία του σινεμά, 
ούτε σε εκείνη του animation. Λίγο η υπέρ 
το δέον ενασχόλησή του με τους ανθρώπους 
(τους Λίντα και Τούλι στην αρχή του, το 
αφεντικό / Λατίνο Νονό των υλοτόμων και 
το πρωτοπαλίκαρό του με την ενοχλητική 
μαϊμού αργότερα), λίγο το εύστοχο, αλλά 
όχι ιδιαίτερα άμεσο και σπανίως ξεκαρδι-
στικό χιούμορ του, πληγώνουν το ρυθμό και 
το διασκεδαστικό του εκτόπισμα. Και όσο 
και αν η μεταγλώττιση είναι πραγματικά 
άψογη, αν έχεις δει την προηγούμενη ται-
νία στην πρωτότυπη, αγγλική εκδοχή της, 
αποκλείεται να μη σου λείψουν οι φωνές 
των Τζέσι Άιζενμπεργκ και Ανν Χάθαγουεϊ. 
Μικρό το κακό.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν και στη χώρα μας παίζει μόνο μετα-
γλωττισμένο, αυτό το πολύχρωμο, eco-
friendly υπερθέαμα συνεπαίρνει (παρά τις 
περιστασιακές αδυναμίες του) με άνεση 
μικρούς και μεγάλους, είτε οι τελευταίοι 
είχαν προηγουμένως την εμπειρία τού 
ανάλογης φιλοσοφίας, αλλά πιο ενήλικου 
και λιγότερο fun, εμβληματικού, όμως, 
καμερονικού «Avatar», είτε όχι.
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ΚΑΜΙΛ ΚΛΟΝΤΕΛ 1915 (2013) 
(CAMILLE CLAUDEL 1915)

Είδος 
Δράμα Εποχής
Σκηνοθεσία 
Μπρουνό Ντιμόν
Καστ 
Ζιλιέτ Μπινός,  
Ζαν-Λικ Βενσάν,  
Μαριόν Κέλερ,  
Εμανουέλ Κοφμάν,  
Ρομπέρ Λερoυά
Διάρκεια 
95’
Διανομή  
VIDEORAMA

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

Δύο χρόνια μετά τον εγκλεισμό της σε μοναστηριακή 
ψυχιατρική κλινική κατʼ εντολή τού μικρότερου αδελ-
φού της, Πολ, η Καμίλ Κλοντέλ προσπαθεί να αποδεί-
ξει ότι δεν είναι τρελή, ψάχνοντας να βρει μια διέξοδο 
στη μοναξιά της κι έχοντας στερηθεί την τέχνη, τη 
σκέψη και την κοινωνικότητά της. Η επικείμενη επί-
σκεψη του Πολ, ίσως να είναι το κλειδί για την ελευ-
θερία της. Ακούγεται σα μια συνηθισμένη βιογραφία; 
Κι όμως, τα φαινόμενα απατούν.

Ο κόσμος του Μπρουνό Ντιμόν (γνωστού, κυρίως, στο 
φεστιβαλικό και λίγο… «φευγάτο» κοινό για τους «29 
Φοίνικες», το «Flandres» και, πιο πρόσφατα, το «Hors 
Satan») είναι ένα εκκεντρικό σύμπαν, που δύσκολα χαρ-
τογραφείται τις περισσότερες φορές. Οι ταινίες του είναι 
απαιτητικές, πολλές φορές ακατανόητες, περισσότερο αφη-
ρημένες στη σεναριακή τους ανάπτυξη και λιγότερο ταγμέ-
νες στην παραδοσιακή αφήγηση και ανάπτυξη χαρακτήρων, 
στοχεύοντας, κυρίως, στη συγκομιδή ακραίων αντιδράσεων. 
Όλα τα παραπάνω τις κάνουν δύσκολο ακόμη και να εκτιμη-
θούν, αφήνοντας τις περισσότερες φορές το θεατή ανίκανο 
να τις ερμηνεύσει και, κατʼ επέκταση, να καταλάβει ακόμη 
κι αν του άρεσαν ή όχι, με το σοκ της διαφορετικής οπτικής 
περί κινηματογράφου.

Στην «Καμίλ Κλοντέλ 1915», όμως, ο Ντιμόν πλησιάζει όσο 
πιο πολύ γίνεται στη συμβατικότερη (για εκείνον) δυνατή 
μορφή αφήγησης. Έχει ένα σαφές χωροχρονικό πλαίσιο, τα 
γεγονότα υπογραμμίζει ένας καθαρός απώτερος σκοπός και 
η ηρωίδα του είναι μια αναγνωρίσιμη προσωπικότητα, κι 
όχι απλά ένας απροσδιόριστος, σκόπιμα θολός χαρακτήρας. 
Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει ότι ο Ντιμόν «παραστράτησε» 
ξαφνικά στο χώρο τού mainstream ή ότι η νέα του ταινία 
μπορεί να χαρακτηριστεί αμέσως «εύκολη». Το φιλμ του 
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η γνωμη του mr. klein

Είναι μια και την έχουνε 
κλείσει σε τρελάδικο. 
Καταιγιστική δράση. Και 
το καλύτερο για το τέλος: 
είναι και γαλλικό!
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Παρ’ όλα αυτά, η προσέγγιση του Ντιμόν 
λειτουργεί, όσο το επίκεντρο της ταινίας 
είναι η Καμίλ Κλοντέλ. Η αντίθεση μεταξύ 
των άλλων ασθενών και της φιγούρας τής 
Ζιλιέτ Μπινός κάνει τη μοναξιά της ακόμα 
πιο εμφανή και τον αγώνα για την επιβί-
ωση της ψυχικής υγείας τής ηρωίδας (και 
των συνεχών άκαρπων προσπαθειών για 
ψήγματα υγιούς επικοινωνίας) ακόμα πιο 
επιτακτικό. Ο Ντιμόν δεν εξηγεί ποτέ την 
πραγματική κατάσταση της Κλοντέλ, ούτε 
παίρνει θέση στο αν είναι όντως απαραίτη-
τος ή όχι ο εγκλεισμός της, αλλά προσπα-
θεί να αποκωδικοποιήσει τις αντιδράσεις 
της, την καχυποψία της, το φόβο για τη 
ζωή της, την καταπίεσή της ως χειραφετη-
μένη γυναίκα της εποχής της, την αγάπη 
της για τον αδελφό της. Δεν τον ενδιαφέ-
ρει αν η ηρωίδα του είναι σχιζοφρενής ή 
όχι, αλλά επικεντρώνεται στην έλλειψη 
επικοινωνίας με το περιβάλλον της, την 
ανάγκη της να εκφραστεί μέσω της τέχνης 
και την ψυχρή απάθεια με την οποία αντι-
μετωπίζεται. Κατά μία έννοια, ακόμα και η 
ψυχρή παρατήρηση του φακού τού Ντιμόν 
εντάσσεται μέσα σε αυτή τη μαζικά απαθή 
παρακολούθηση μιας σαφώς παθιασμένης 
γυναίκας. Ακόμα κι έτσι, όμως, η συνήθης 
μισανθρωπία που φανερώνουν οι ταινίες 
του φαίνεται να έχει αντικατασταθεί από 
μια διάθεση εξερεύνησης και κατανόησης, 
ακόμα κι όταν η Κλοντέλ του δηλώνει ότι 
«δεν είναι πλέον ένα ανθρώπινο ον». Όπως 
γίνεται κατανοητό, βέβαια, τίποτα από αυτά 
δε θα είχε ισχύ χωρίς την παρουσία της 
Ζιλιέτ Μπινός, η οποία απομακρύνεται από 
το σύνηθες ρομαντικό πλαίσιο των ρόλων 
της, σκοτεινιάζει, αφήνεται αμακιγιάριστη 
στην κάμερα και αρχίζει να αποκαλύπτει 
σταδιακά όλες τις σκουρόχρωμες πτυχές του 
χαρακτήρα της.

παραμένει ένα δυσπρόσιτο δημιούργημα, 
που θα αγαπηθεί από τους οπαδούς τής 
μέχρι τώρα δουλειάς του αλλά, στην καλύ-
τερη περίπτωση, θα προβληματίσει όλους 
τους υπόλοιπους. Το να πεις ότι ο Ντιμόν 
σκηνοθέτησε την πιο προσιτή ταινία του (το 
οποίο ισχύει), δυστυχώς, δεν είναι καθησυ-
χαστικό για το ευρύ κοινό.
Κατά πρώτον, πέρα από μια σύντομη επεξη-
γηματική εισαγωγή με τίτλους που αφορά το 
«πού», το «ποιος» και το «πότε» την ιστο-
ρίας, ο Ντιμόν δεν ενδιαφέρεται για επι-
πλέον ιστορικές εξηγήσεις. Επιπρόσθετα, η 
δομή τής ταινίας ακολουθεί τη λογική των 
τυχαίων καθημερινών επεισοδίων (βασι-
σμένα στις επιστολές που αντάλλασσε η 
Καμίλ με τον αδελφό της), που ακόμα κι 
αν τους αλλάξεις σειρά, δεν αλλοιώνουν 
το τελικό αποτέλεσμα. Σα να μην έφτανε 
αυτό, ο Ντιμόν χρησιμοποιεί ως κομπάρ-
σους ανθρώπους που όντως πάσχουν από 
ψυχικές ασθένειες, κάνοντας την προβολή 
τραχιά, άβολη και σίγουρα καθόλου φιλική 
στο μάτι. Παρά τη διάθεση μιας άμβλυνσης 
των ακραίων χαρακτηριστικών του, δεν 
αμφιβάλλουμε στιγμή ότι η «Καμίλ Κλοντέλ 
1915» είναι μια ταινία του Μπρουνό Ντιμόν.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Μισείς και μόνο το άκουσμα της λέξης 
«arthouse»; Δεν είναι για σένα. Θέλεις 
οι ταινίες σου να έχουν ξεκάθαρη αρχή, 
μέση, τέλος; Δεν είναι για σένα. Βλέπεις 
μόνο ρομάντζα και περιπέτειες; Δεν είναι 
για σένα. Θέλεις να νιώθεις ευχάριστα σε 
κάθε προβολή; Δεν είναι για σένα. Είσαι 
«φευγάτος» και θέλεις να πειραματίζε-
σαι στις κινηματογραφικές σου επιλογές; 
Χμμμ, νομίζω ότι, επιτέλους, βρήκαμε για 
ποιον είναι η ταινία!

official trailer

imdb

facebook page

link me

Γιʼ αυτόν το λόγο, η αλλαγή εστίασης από 
την Καμίλ στον αδελφό της κατά τη διάρ-
κεια του φιλμ ξενίζει και αφαιρεί από την 
ωμή, ακατέργαστη δύναμη που μέχρι τότε 
επεδείκνυε. Σίγουρα, αυτή η δραματουργική 
απόφαση δίνει ακόμη περισσότερη έμφαση 
στην απομόνωση της Καμίλ (καθώς ακόμα 
και όταν συναντά τον Πολ, είναι εμφανές το 
γεγονός ότι ο κλοιός γύρω της είναι απρο-
σπέλαστος) και τονίζει την έλλειψη ουσι-
αστικής ελπίδας για την ηρωίδα, η οποία 
εξαρτάται από τα «πνευματικά οράματα» 
εκείνου και την οπτική του περί χριστιανι-
κότητας, δυστυχώς, απομακρύνοντας την 
ταινία από τον πραγματικό της πυρήνα. Ναι 
μεν η πιο αναλυτική περιγραφή του Πολ 
Κλοντέλ στοιχειοθετεί σαφέστερα τον εφι-
άλτη τής Καμίλ, όμως, στερεί το κοινό από 
τη μαγνητική παρουσία τής Ζιλιέτ Μπινός 
και διαταράσσει, τελικά, την ισορροπία.

Γίνεται σαφές, λοιπόν, το γεγονός ότι ακόμα 
και η παραμικρή απόπειρα σύγκρισης αυτής 
της «Καμίλ Κλοντέλ 1915» με το πρότερο 
φιλμ τού Μπρουνό Νιτέν και την Ιζαμπέλ 
Ατζανί στον ομώνυμο ρόλο είναι άτοπη εξ 
ορισμού, γιατί ο Ντιμόν δεν κάνει καν προ-
σπάθεια να πλησιάσει την ταινία του στα 
χωράφια της παραδοσιακής βιογραφίας. 
Αντίθετα, ακολουθεί την ηρωίδα του κατά 
τη διάρκεια τριών ημερών, μαζεύοντας, 
όμως, αρκετά στοιχεία τόσο για εκείνη όσο 
και για την κατάστασή της, ξεπερνώντας το 
τυπικό χρονικό πλαίσιο. Ο φακός του δεν 
κολακεύει, ούτε συγχωρεί. Προσπαθεί να 
κατανοήσει τι ακριβώς συμβαίνει πίσω από 
την επιφάνεια - αλλά χωρίς να δίνει εξηγή-
σεις, πετώντας στο θεατή το μπαλάκι. Γιʼ 
αυτόν το λόγο, όσοι απορρίψουν την ταινία 
ως «δήθεν» και όσοι γοητευτούν από την 
παραξενιά της, είναι εξίσου δικαιολογημέ-
νοι. Κανείς δεν πρόκειται να αμφισβητήσει, 
όμως, την ικανότητα και το θάρρος τής 
Ζιλιέτ Μπινός και, ευτυχώς, αυτό αποτελεί 
τον κοινό τόπο υποστηρικτών και πολέμιων.

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DaEg7NjzwDO0
http://www.imdb.com/title/tt2018086/
https://www.facebook.com/CamilleClaudel1915
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ΧΑΡΑ (2012)

Είδος 
Δράμα
Σκηνοθεσία 
Ηλίας Γιαννακάκης
Καστ 
Αμαλία Μουτούση,  
Γιώργος Συμεωνίδης,  
Λήδα Πρωτοψάλτη,  
Στεφανία Γουλιώτη,  
Νίκος Φλέσσας
Διάρκεια 
80’
Διανομή  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

Γυναίκα απάγει νεογνό για να ικανοποιήσει το 
μητρικό της ένστικτο, γυναίκα καταλήγει στη 
φυλακή, γυναίκα έρχεται αντιμέτωπη με τη λαϊκή 
οργή στο δικαστήριο. Η ιστορία της Χαράς είναι, 
σχεδόν, μια ασπρόμαυρη ελληνική ταινία των 50’s.

Η Χαρά Νικολάου της Αμαλίας Μουτούση ανεβαίνει τα σκα-
λιά τής μαιευτικής κλινικής και μπαίνει στο θάλαμο με τα νεο-
γνά. Ύστερα από λίγο δευτερόλεπτα, εξέρχεται με ένα χαμό-
γελο στα χείλη κι ένα μωρό στην αγκαλιά. Ταΐζει το μωρό, 
το φροντίζει, του εκδηλώνει αγάπη. Το βάζει στο αυτοκίνητο 
για να πάνε μια βόλτα και ανοίγει το ραδιόφωνο. Η φωνή 
τού ραδιοφώνου προειδοποιεί ότι «η αδίστακτη γυναίκα που 
έκλεψε το νεογνό παραμένει ελεύθερη». Η Χαρά κλείνει 
ανέκφραστα το ραδιόφωνο, βάζει ένα CD με μουσική να παί-
ζει και γυρίζει να κοιτάξει το μωρό. Του χαμογελάει στοργικά.

Ήδη από τα πρώτα (ασπρόμαυρα) λεπτά της, η «Χαρά» του 
Ηλία Γιαννακάκη έχει δείξει τις προθέσεις της. Κατά πρώτον, 
επιθυμεί να αφηγηθεί τα γεγονότα ελλειπτικά και αφαιρε-
τικά, μεταδίδοντας στο θεατή τις απολύτως απαραίτητες 
πληροφορίες για την κατανόηση της ιστορίας. Κατά δεύτερον, 
το μόνο που, ουσιαστικά, την ενδιαφέρει είναι η οπτική τής 
Χαράς. Από την πρώτη σκηνή στο νοσοκομείο και τις μικρές, 
καθημερινές σκηνές με το «παιδί της» μέχρι την καθημε-
ρινότητά της στη φυλακή και τις σκηνές στο δικαστήριο, 
ο χαρακτήρας της και η οπτική της παραμένουν σε πρώτο 
πλάνο, διαγράφοντας μια και καλή οποιαδήποτε προοπτική 
αντικειμενικής παρατήρησης. Ο φακός του Ηλία Γιαννακάκη 
μπορεί να μην αγιοποιεί τη Χαρά, όμως, σίγουρα, είναι ένας 
μεροληπτικός παρατηρητής, που προσπαθεί να κατανοήσει 
τον εύθραυστο ψυχισμό μιας γυναίκας (παρά το γεγονός ότι 
η «Χαρά» είναι προγενέστερη, θεματικά συγγενεύει πολύ με 
το «September», το οποίο διανεμήθηκε νωρίτερα μέσα στην 

10 απριλΙΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Είναι μια και κλέβει ένα 
μωρό. Ελληνικό. Μαυρό-
ασπρο. Στο «Θαύμα της 
Μεγαλόχαρης» το μωρό 
το έκλεβε ο γύφτος και 
βγαίνανε και στα πανη-
γύρια. Απείρως καλύτερο 
ήτανε, σήμερα δεν ξέρουν 
να γυρίζουν έργα…
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Στο δεύτερο μέρος της ταινίας, η Χαρά έχει 
φυλακιστεί, η ταινία αλλάζει θεματική και 
μεταβάλλεται σε δικαστικό δράμα, με σαφείς 
αναφορές στις ασπρόμαυρες ταινίες της 
δεκαετίας του 1950. Σε αυτό το σημείο είναι 
που το φιλμ αρχίζει να χάνει τον έλεγχο και 
αφέλειες ή απλοϊκές προσεγγίσεις αρχίζουν 
να υπεισέρχονται, τόσο στους διαλόγους 
όσο και στην υποκριτική γραμμή. Οι ατάκες 
του δικαστηρίου είναι κακογραμμένες και οι 
ερμηνείες όχι απόλυτα πειστικές (εκτός αν 
αποτελούν ενσυνείδητα παρωδία των ελληνι-
κών ταινιών τέτοιου «είδους» από το παρελ-
θόν). Το ιδιότυπο δράμα της αρχής μετατρέ-
πεται σε παρωδία και η αλλαγή ταυτότητας 
δημιουργεί, το λιγότερο, σύγχυση. Ευτυχώς, 
στο επίκεντρο εξακολουθεί να παραμένει η 
οπτική της Χαράς. Ό,τι μαθαίνουμε είναι όσα 
αφήνει η Χαρά να ακούσουμε από το περι-
βάλλον της, ακόμα και τις κατηγορίες που 
της προσάπτουν. Δε μαθαίνουμε ποτέ όλες 
τις λεπτομέρειες της ζωής της. Δε μαθαίνουμε 
ποτέ τα πραγματικά της κίνητρα. Δε μαθαί-
νουμε ποτέ γιατί κατέληξε μόνη - παρά μόνο 
αφηνόμαστε στις αντιδράσεις της και στα 
στωικά χαμόγελα, που ίσως μαρτυρούν έναν 
μεγαλύτερο πόνο μέσα στην ψυχή της από 
όσο θέλει να δείξει.

τρέχουσα σεζόν), χωρίς, όμως, να μπορεί να 
οδηγηθεί σε κάποιο τελικό συμπέρασμα.
Δίκαια, βέβαια, λόγω αυτής της προσέγγι-
σης, τα πάντα βασίζονται πάνω στην ίδια 
τη Μουτούση. Στο πρώτο μέρος, που ανα-
πτύσσει τη σχέση της Χαράς με το μωρό και 
εμβαθύνει στην προσωπικότητά της είναι μια 
πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ηθοποιό να 
δημιουργήσει ανατριχιαστικά ένα χαρακτήρα 
που προκαλεί την οργή της κοινωνίας, αλλά 
μέσα στο παράξενο μυαλό της διακατέχεται 
από αγάπη, φροντίδα και στοργή. Οι solo 
σκηνές τής Μουτούση μεταδίδουν μια σπα-
ρακτική απελπισία, το βλέμμα της διαπερνά 
την οθόνη και οι ανεπαίσθητοι σπασμοί του 
προσώπου της δημιουργούν έναν άνθρωπο 
πολυσχιδή και απρόβλεπτο. Η Χαρά είναι 
ταυτόχρονα ο άνθρωπος που θα καθίσει σιω-
πηλός και ακίνητος για ώρα και, ξαφνικά, θα 
οδηγηθεί ακόμα και στο φόνο για να υποστη-
ρίξει την ιδιόμορφη «οικογένεια», που ο ίδιος 
δημιούργησε.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν είσαι ανάμεσα στους… δεκαπέντε 
που παρακολουθούν ανελλιπώς ελληνικό 
σύγχρονο κινηματογράφο, ναι. Δυστυχώς, 
όμως, για τους υπόλοιπους, η ταινία δεν 
κάνει κάτι περισσότερο για να διευρύ-
νει το περιορισμένο της κοινό. Και είναι 
κρίμα, γιατί χάνεται η ευκαιρία να δεις 
πόσο καλούς (μη τηλεοπτικούς) ηθοποι-
ούς έχουμε. Ειλικρινά.

Αυτή η τακτική δημιουργεί, τελικά, ένα ανο-
μοιογενές μείγμα, που άλλοτε εκπλήσσει 
θετικά και άλλοτε προκαλεί το αμήχανο 
γέλιο. Από τη μια, υπάρχει μια διακριτή σκη-
νοθετική ταυτότητα και, από την άλλη, μια 
λαϊκίστικη στροφή στην πορεία, που, σχεδόν, 
αναιρεί την πρωτοτυπία τής αρχής. Όσο, 
όμως, το μάτι του θεατή παραμένει καρφω-
μένο στο πρόσωπο της Μουτούση, τα ντεφό 
της ταινίας εξασθενούν, οδηγώντας μας άλλη 
μια φορά στη διαπίστωση ότι δε λείπουν 
ικανοί ηθοποιοί από τον σύγχρονο ελληνικό 
κινηματογράφο αλλά περισσότερο συνεπή 
σενάρια.
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official trailer

link me

http://www.dailymotion.com/video/x1kbg34_%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%AC-joy-trailer-hd-2012-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B7_shortfilms
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ΧΙΤΛΕΡ: ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ  
ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ (1977) 
(HITLER: EIN FILM AUS DEUTSCHLAND)

η γνωμη του mr. klein

Πειραματικό δοκίμιο, 
διαβάζω. 442 λεπτά (να 
κάνω την πράξη, μισό…)! 
Να τυπώσω φυλλάδια, να 
μοιράζω έξω από γραφεία 
της Χ.Α., να «ψαρέψουν» 
με Χίτλερ, να τερματίσω 
τον ορισμό της τρολιάς.

10 απριλΙΟΥ 2014

Είδος 
Πειραματικό Δοκίμιο
Σκηνοθεσία 
Χανς Γιούργκεν 
Ζίμπερμπεργκ
Καστ 
Χάρι Μπερ,  
Χάιντς Σούμπερτ,  
Πέτερ Κερν,  
Χέλμουτ Λάνγκε,  
Ράινερ φον Άρτενφελς,  
Μάρτιν Σπερ,  
Πέτερ Μόλαντ,  
Αντρέ Χέλερ
Διάρκεια 
442’
Διανομή  
NEW STAR

Τεύτονας στοχάζεται πάνω στα πιστεύω, τη ρου-
τίνα, το αίσχος και την παρακαταθήκη στον κόσμο, 
τού Ναζισμού (της... ταινίας που γύρισε ο Χίτλερ) σε 
multikunst (και ειδών) σκηνικό 4 πράξεων για το 
πανί. Τι «λέει» το μνημείο;

«Μιλάμε, ιστορούμε, δείχνουμε, ματώνουμε πάνω στα 
όρια της κληρονομιάς μας». Gut, το ‘καναν κι άλλοι. Αλλά, 
achtung, κανείς έτσι: με Νιμπελούνγκεν, διπλοτυπίες και 
ηχομίξεις, ανδρείκελα, mini θίασο σε πολλαπλούς ρόλους, 
Ολοκαύτωμα, αποκρυφισμό, ποίηση στα τεκμήρια και την 
ειρωνεία του. Και με σημαδευτικά τα δεσμά αγάπης - μίσους 
του με τη βαγκνερική και μπρεχτική τέχνη στο γυρισμένο 
για την τηλεόραση ανεπανάληπτο ολοκλήρωμα της τριλο-
γίας του από sui generis ανδριάντες της άτιμης φάρας της 
Μεγάλης Άρνησης (μετά το βασιλιά Λουδοβίκο Β΄ και το 
λαϊκό συγγραφέα Καρλ Μάι), με το οποίο ο Χανς Γιούργκεν 
Ζίμπερμπεργκ τόλμησε 37 χρόνια πίσω, αντι-ιδεολογικά 
αιρετικά, να ανάψει έναν μαγικό φανό θεάματος ποικι-
λιών. Στραμμένο άφοβα πρωτότυπα (μπορείς να συλλάβεις 
ότι γερμανική ταινία του ’77 πότε κάνει λόγο για βιολογικά 
λαχανικά στον κήπο του Μπόρμαν και πότε φέρνει κατά 
πάνω σου βαδίζοντα στο φακό ένα μελλοθάνατο με ριγέ 
στολή που σιγοντάρει λόγο τού μέγα ιεροεξεταστή Χίμλερ;) 
στο απόπτυγμα «Φύρερ» ως καυτηριαστικό μέσο τού από 
δειλία ακοίταχτου, κακοφορμισμένου τραύματος των όσων 
πίστεψαν σ’ αυτόν και των βλασταριών τους.

Στο πρώτο μέρος, «Το Δισκοπότηρο», η παραφροσύνη 
των ιδε(ωδ)ών μιας χώρας (συμπεριλαμβανομένων μανε-
κέν βιτρίνας, και ψεύτικων κοτών, λύκων και... πιθήκων, 
αφού «αυτή η ταινία είναι για όλους μας») - τσίρκου προ-
τζεκτάρει με ηδονική ενοχή («O felix culpa!») ως ατραξιόν 
τον - προπολεμικά, κυρίως - μουστάκια ηγέτη του ως λού-

του Άγγελου Μαύρου
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τρινο σκύλο, Άμλετ, Σαρλό, Ναπολέοντα, 
Μωυσή, φασουλή, «Μ» του Φριτς Λανγκ κ. 
ά., ενώ λόγοι του, ανακοινωθέντα της Βέρ-
μαχτ και συστατικές παρλάτες στήνουν το 
«Καμπαρέ» τους, παραμυθένια διαπερατό 
από την αχλύ της δέσμης φωτός μιας μηχα-
νής προβολής που οπισθεκθέτει στα πλατό 
σελιλοζικά tableaux vivants - και ξεφεύγει με 
respect ως τον Αϊζενστάιν και το Στροχάιμ. 
Στο δεύτερο, «Ένα Γερμανικό Όνειρο ως 
το Τέλος του Κόσμου», είναι ο Αϊνστάιν που 
προλέγει βλέποντας στη χιονόμπαλα - κρυ-
στάλλινη σφαίρα (με το prop του πανοπτι-
κού;) την ουτοπία της επέλασης του αίματος: 
ακολουθούν το «Μαχαγκόνι», μαξβεμπερικά 
σχόλια, ο μηχανικός προβολής κι ο θαλαμη-
πόλος (που το τραβάει ανεκδοτολογικά και 
για την γκαρνταρόμπα) του κινηματογραφό-
φιλου Αδόλφου, την έξοδο απ’ τον βαγκνε-
ρικό τάφο ως Σάιλοκ του οποίου διαδέχονται 
πρωτοεμφανιζόμενοι ο αστρολόγος κι ο 
μασέρ τού υπαρχηγού, και στο άσχετο herr 
αστρονόμος περί του Γαλαξία. 

Στο τρίτο, «Το Τέλος μιας Χειμωνιάτικης 
Ιστορίας και η Τελική Νίκη της Προόδου», 
ο #2 του «Τρίτου» ομολογεί «έχουμε βρει το 
Σατανά μας: οι Εβραίοι», ξαλαφρώνοντας 
εν είδει παρελάσεων για την Τελική Λύση / 
το τάχαμου απαγορευτικό πλουτισμού των 
Ναζί / υπέρ των ζώων / περί του εθνικού 
κάρμα, ενώ απολαμβάνει μαλάξεις στομά-
χου, η αρσενική Άση Μπήλιου του σώζει με 
το αζημίωτο τα στρατόπεδα συγκέντρωσης 
μετά την ήττα και η μαριονέτα τού Χίτλερ τα 
ακούει για το λουκέτο στην UFA (!), προτού 
κατακεραυνώσει από τον ΟΗΕ ως τη ΛΔΓ 
ως κλέφτες των μεθόδων του. Στο τέταρτο, 
«Εμείς, τα Παιδιά της Κόλασης», «Ο Αγών 
μου» νικημένος φτιάχνει (εν μέσω διαγγελ-
μάτων του Τσώρτσιλ και του θανάτου του 
Ρούζβελτ) μια σκάλα για τ’ αστέρια, γέφυρα 
ανάμεσα στους Γκαίτε - Φρίντριχ κι «ένα 
πεδίο μάχης του εγώ» του νέου ανθρώπινου 
είδους τού post Β΄ Παγκοσμίου υλισμού, του 
ταριχευτή που «έχει νικήσει σε Ανατολή και 
Δύση», «για να υποδυθούμε το ρόλο μας από 
εσωτερική παρόρμηση για εξαγνισμό», «μια 
προβολή στη μαύρη τρύπα του μέλλοντος».

official trailer

imdb

link me

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFig8HQqPJCU
http://www.imdb.com/title/tt0076147/
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Διανοούμενε της έβδομης τέχνης, η Βαλ-
χάλα σου. Περαστικέ με φασιστικές ή 
αντιφασιστικές ανησυχίες, σε περιμένει 
κάτι άλλο, που δεν έχεις ξαναβιώσει. Εσύ 
που δεν πας σινεμά αλλά θέατρο, επίσης 
θα πάθεις (φαντάσου κάτι σαν πρόδρομο 
του πρόσφατου Μαρμαρινού και των 
Ubuntu. Ταυτόχρονα. Με chic πειραγμέ-
νης σβάστικας. Στο πανί!). Seeder, μην 
ψάχνεις άδικα, γι’ αυτό πρέπει να κόψεις 
εισιτήριο. Ηomecinemaκια, μόνο εδώ θα 
το παρακολουθήσεις στις πραγματικά 
grosse διαστάσεις του. Multiplexά, ομο-
λόγα: παραδίνεις πνεύμα;

Und, ως τι επιζεί αυτή η total ρεβί; Φιλοσο-
φώντας το, πολυστρωματικά υβριδικά, στο 
δικό του Μπαϊρόιτ, με το δικό του Berliner 
Ensemble, στο δικό του «Εργαστήρι του 
Δρος Καλιγκάρι», επί εφτά ώρες από των 
οποίων και τις πιο ανοικονόμητες συλλήψεις 
δε σου κάνει καρδιά να εξαερώσεις νανοδευ-
τερόλεπτο, ο - στοιχειωμένος από το Ράιχ 
που έζησε ως παιδί - θαυματοποιός πιάνει 
στον αέρα τού χτες, του σήμερα των 70’s και 
του αύριο, και (αλ)χέει σε ένα διανοητικά 
κι αισθητηριακά εκστατικό blitzkrieg το 
μοραλισμό, το στούντιο «Black Maria» του 
Έντισον, την παράδοση των ρομαντικών, τη 
σάτιρα, το Ράιχ, το (κουκλο / ραδιο)θέατρο, 
την ψυχανάλυση, το συμβολισμό, το «θείο» 
Μπέρτολτ, την ελεγεία, τα κιτρινάστερα 
θύματα, το δίδυμο «φωτοαρχείο - επίκαιρα», 
τους Συμμάχους, τη μαρτυρία, τον «Πάρσι-
φαλ», την (ψευδο / αντι)Ιστορία, το... «2001, 
η Οδύσσεια του Διαστήματος» (!);
Ναι, καθώς η κόρη του σκηνοθέτη, στεμμένη 
λωρίδες σελιλόζης, μπαίνει στο δάκρυ μιας 
ρεπροντιξιόν της «Μελαγχολίας» του Ντίρερ 
με θέα προς το νυχτερινό ουράνιο στερέ-
ωμα, υπό τις νότες της «Ωδής στη Χαρά» 
του Μπετόβεν. Μια «Ωδή στη Χαρά» του 
θεατή, να ανακαλύπτει ότι το σινεμά μπορεί 
να επινοεί και να οπτικοακουστικοποιεί, να 
διαλέγεται και να διαλογίζεται, να αποσβο-
λώνει και να προφητεύει (όχι το αυγό του 
φιδιού, κάτι που υπαινίσσεται δημαγωγικά 
κουτοπόνηρα αυτή η επανέκδοση όπως και 

η προβολή του φιλμ στις τελευταίες «Νύχτες 
Πρεμιέρας», αλλά αυτό για το οποίο κομπά-
ζει κάποια στιγμή ένας από τους «Χίτλερ» 
εδώ πέρα: «Νικήσαμε, σε όλα τα μέτωπα. 
Απλώς αλλάξαμε τα προσωπεία μας: ’κοινω-
νία’ αντί ‘πατρίδα’ και ‘λαός’. ‘Στέλεχος’ αντί 
‘πολίτης’. ‘Βιομηχανία της ψυχαγωγίας’ αντί 
‘πολιτισμός’.»), τελειώνει... ξανά και ξανά, 
καθώς η λέξη «Δισκοπότηρο» αιωρείται σαν 
κοσμικό σώμα στα générique μετά το επι-
τύμβιο του Χάινε που είχε ανοίξει αυτή τη 
διατριβή - εμπειρία και μια υστερολογία του 
δημιουργού, κλείνοντας / ανοίγοντας πάλι 
τον κύκλο. Deutschland, Deutschland, uber 
alles - ακόμη και με το πένθος της γαργάρα. 
Κι εσύ μου θες πολεμικές αποζημιώσεις. 
Ελληνάρα..

https://www.facebook.com/ToMikroPsari
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SΕNSO (1954)

η γνωμη του mr. klein

Ζιγκολιάρης έχει χλιδο-
παντρεμένη κάτσε-σήκω, 
αλλά αντί να πηδιούνται, 
αυτή κλαψομουνιάζεται 
και περνάει ο μισός Χυτή-
ρογλου από μέσα. Αρχίστε 
την επανάσταση χωρίς 
εμένα.

10 απριλΙΟΥ 2014

Είδος 
Ιστορικό Ρομαντικό Δράμα
Σκηνοθεσία 
Λουκίνο Βισκόντι
Καστ 
Αλίντα Βάλι,  
Φάρλεϊ Γκρέιντζερ,  
Μάσιμο Τζιρότι,  
Χάιντς Μουγκ,  
Ρίνα Μορέλι,  
Κριστιάν Μαρκάν
Διάρκεια 
118’
Διανομή  
AMA FILMS

Στα τέλη του 19ου αιώνα και εν μέσω πολέμου, Ιτα-
λίδα κόμισσα ερωτεύεται Αυστριακό αξιωματικό, 
φοράει ασύστολα κέρατο στον Βενετό ευγενή σύζυγο 
της και προδίδει τη χώρα της, παραδομένη σε έναν 
κυκεώνα αυτοκαταστροφικού πάθους. Ο λεβέντης, 
βέβαια, έχει βάλει στόχο τα φράγκα και τη δύναμή 
της κι εκείνη το ξέρει αλλά, φευ, δεν μπορεί να στα-
ματήσει.

Ο Ιταλός άρχοντας των επικών, μελοδραματικών εξάρσεων 
και των μεγάλων αισθημάτων, πριν απ’ το ασπρόμαυρο 
αριστούργημά του («Ο Ρόκκο και τ’ Αδέλφια του»), το 
κρεσέντο της σκηνοθετικής του αριστοκρατικότητας («Ο 
Γατόπαρδος») και τη θεσπέσια κινηματογραφική μετα-
γραφή ενός εμβληματικού λογοτεχνικού έργου («Θάνατος 
στη Βενετία»), έδινε το στίγμα των ικανοτήτων του με μια 
πρώτη προσέγγιση στο χρώμα, τα φανταχτερά κοστούμια 
και τα βαρυφορτωμένα σαλόνια, με το «Senso». Αμέσως μετά 
τις πρώτες ασκήσεις στο νεορεαλισμό («Bellissima») ή τον 
πρώιμο πειραματισμό με το νουάρ, σε ένα πολύ αξιόλογο 
ντεμπούτο («Ossessione»), ο Βισκόντι κατάλαβε ότι υπήρχε 
κι άλλος τρόπος να εκφραστεί δημιουργικά και ιδεολογικά. Η 
απόφασή του να καταγράψει τον εσωτερικό σπαραγμό μιας 
τάξης που ήταν η δική του (αριστοκράτης κι ο ίδιος, προερ-
χόμενος από οικογένεια κόμηδων και δουκών) αλλά την είχε 
απαρνηθεί, όντας κομμουνιστής, μας γίνεται ουσιαστικά 
έκδηλη το 1954, με την προσωρινή αλλαγή πλεύσης που 
φανερώνει αυτό το φιλμ (έμελλε να επανέλθει στα χαμόσπιτα 
και την προλεταριακή πραγματικότητα στον «Ρόκκο», το 
1960). Κι έτσι, από τα «φτωχά κι ανήλιαγα στενά» τού ζόρι-
κου κοινωνικού γίγνεσθαι που ο ιταλικός νεορεαλισμός είχε 
ταχθεί να καταδείξει και να στηλιτεύσει, περνάμε στις οπερε-
τικές διαστάσεις ενός ιστορικού δράματος, απατηλής χλιδής, 
εκφυλισμού και απαστράπτουσας παρακμής. 

του Γιάννη Σμοΐλη
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Όλα αυτά, όμως, για έναν καλλιτέχνη του 
μεγέθους τού Βισκόντι, δε θα μπορούσαν 
να αντιστοιχούν σε ένα από καθέδρας, 
δοκιμιακό και «ψηλομύτικο» σινεμά, ούτε 
σε κάποιου είδους μαρξιστική κατήχηση 
που θα χρησιμοποιούσε τη μυθοπλασία 
για να μεταμφιέσει ύπουλα το μήνυμά της. 
Άλλωστε η τέχνη του είναι τόσο μπαρόκ, 
τόσο μεγαλεπήβολη και εξπρεσιονιστική, 
που συχνά υπερκαλύπτει με το λούσο της 
αυτό που θέλει να επικοινωνήσει, οπότε δεν 
τίθεται ζήτημα εξαναγκασμού τού θεατή 
στην αναζήτηση κάποιου πράγματος που δε 
θα ήταν ο ίδιος πρόθυμος να βρει εξαρχής, 
πίσω από την ιστορία. Σεναριακά, δε, μας 
παρουσιάζεται κάπως πρόχειρη (ίσως γιατί ο 
δημιουργός βρίσκεται στην αρχή της καριέ-
ρας του και δεν έχει βρει ακόμα την τέλεια 
φόρμα του), με over the top διαλόγους και 
χαρακτήρες που κουβαλάνε πάνω τους την 
- όχι πάντα λειτουργική σε ένα κινηματογρα-
φικό έργο - πολύχρονη παράδοση των Ιτα-
λών στην opera και τον κραυγαλέο συναι-
σθηματισμό της. Είναι, όμως, και μια ταινία 
εντυπωσιακή οπτικά, με υπέροχη φωτογρα-
φία, καταπληκτική σκηνογραφία και κάδρα 
γεμάτα μουσειακή ομορφιά. Απλώς, για τον 
«κόκκινο Κόμη» του ιταλικού σινεμά, έτσι 
όπως τον ξέρουμε σήμερα - συνολικά δηλαδή 
- δεν αντιπροσωπεύει την κορυφαία στιγμή 
του. Την προετοιμάζει, όμως. Και συχνά, 
αυτό και μόνο αρκεί.

official trailer

imdb

link me

Η πρόθεση είναι ίδια, πάντως. Ένας αριστε-
ρός διανοούμενος, διαλέγει να αφιερώσει το 
σκηνοθετικό του ταλέντο σε μια τέχνη στρα-
τευμένη και - ουσιαστικά - πολιτική. Απλώς 
εδώ, αντί να υμνεί τις αρετές των κατατρεγ-
μένων μαζών, αφηγούμενος την τραγωδία 
της καθημερινής τους περιπέτειας, αφιερώ-
νεται στην κριτική των ηθών που χαρακτηρί-
ζουν τόσο τη στενή, ταξική κλίκα που φεύ-
γει, όσο και μια άλλη, ακόμα πιο αδίστακτη, 
κυνική και απαλλαγμένη από ιδεαλιστικές 
ψευδαισθήσεις, που έρχεται να την αντικα-
ταστήσει στην εξουσία. Με τον ίδιο πάντα 
σκοπό: να μας υποβάλει, μέσα από μια ολέ-
θρια ερωτική ιστορία, την ιδέα που θέλει μια 
τάξη, τη στιγμή που ολοκληρώνει την ιστο-
ρική αποστολή της, να «σαπίζει» αβοήθητη, 
περικυκλωμένη από τα ερείπια των ιδανικών 
της, λαχταρώντας ενδόμυχα να έρθει μια 
νέα, ανερχόμενη δύναμη και να τη σπρώξει 
στον αφανισμό, απαλλάσσοντάς την από 
το δυσάρεστο έργο να απαρνηθεί η ίδια την 
ύπαρξή της (ο Νίτσε έχει δώσει, με ανεπα-
νάληπτο τρόπο, την εικόνα του «τελευταίου 
των ανθρώπων» που είναι «πολύ κουρασμέ-
νος ακόμα και για να πεθάνει»). 

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D69p2n5tZepo
http://www.imdb.com/title/tt0047469/
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Πρώιμος Βισκόντι για τους λάτρεις τού 
έργου του - κυρίως. Έχει ενδιαφέρον, αν 
θες να δεις πώς ξεκίνησε αυτή η μανία 
του σκηνοθέτη του «Γατόπαρδου», με 
τους αριστοκράτες και τις ερωτικές τους 
ίντριγκες που έχουν δώσει τροφή σε τόσα 
και τόσα κλασικά μυθιστορήματα. Όχι και 
πολύ πρωτότυπη πλοκή, αλλά κινηματο-
γραφική ποιότητα υπάρχει. Ίσως παρά-
δοξα, μοιάζει κάπου με τα κοστούμια στο 
φιλμ. Που, ναι μεν, δείχνουν πανέμορφα, 
αλλά αισθάνεσαι ότι τώρα πια… θα μυρί-
ζουν ναφθαλίνη.
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http://freecinema.gr/fragoulis-in-3/

