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Δ 
ύο χρόνια FREE CINEMA. Ευχαριστώ 
αν ήσουν εδώ, «και πάλι ωραίοι είμαστε» 
αν δεν μπόρεσες, δεν ήξερες, δεν άκουσες. 
Εμείς συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε. Και 

πολλοί από εσάς καταλαβαίνετε καλύτερα γιατί το 
φτιάξαμε τούτο το ρημάδι. Με αγάπη, μίση ή και 
διαφωνίες. Υγεία!

Το ελληνικό διαδίκτυο, ατυχώς, κληρονόμησε 
πολλά από τα ελαττώματα της έντυπης δημοσιο-
γραφίας και των εκδόσεων. Άρα, η πάλαι ποτέ ιδέα 
- ελπίδα του καταφυγίου από τα λάθη των «μεγά-
λων» κατέρρευσε πριν καν προλάβεις να πληκτρο-
λογήσεις την κατάληξη .gr! Βέβαια, ο καθένας 
κάνει τις επιλογές του και, αν γουστάρει, βαδίζει 
μονάχος με τους κανόνες που όρισε για τον εαυτό 
του. Κι εγώ δεν κορόιδεψα ποτέ κανέναν σε σχέση 
με αυτό.

Από τις 27 Απριλίου του 2012, σου μιλάω έτσι γιατί 
δεν έχω κάτι να χωρίσω μαζί σου, γράφω σε πρώτο 
πρόσωπο γιατί έχω ταυτότητα και προσωπικό-
τητα, σου λέω τη γνώμη μου και θέλω να πιστέψεις 
ότι σου λέω την αλήθεια. Είναι η δική μου αλήθεια, 
ναι. Αν ταιριάζει με τη δική σου, περνάμε καλά. 
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Editorial 109

Hλίας Φραγκούλης

Εάν όχι, το κουβεντιάζουμε. Τουλάχιστον, εδώ 
γνωρίζεις πως αυτά που θα διαβάσεις έχουν άποψη 
και δεν είναι ένας σχεδόν ατόφια μεταφρασμένος 
συρφετός ή ένα χαμογελαστό υποκοριστικό που θα 
σου λέει πάντοτε το ίδιο, κολακευτικό πράγμα.

Εκείνοι που με έχουν πολεμήσει στο παρελθόν 
και… θα συνεχίσουν να ασχολούνται μαζί μου και 
στο μέλλον, μου δίνουν το δικαίωμα να πιστεύω 
πως κάτι κάνω καλά. Κι αν αυτό φτάνει σε μερικές 
χιλιάδες ανθρώπους, πραγματικούς αναγνώστες 
(και όχι Like των social…) ή θεατές των κινημα-
τογραφικών αιθουσών (και όχι του… wi-fi), τότε η 
ικανοποίησή μου είναι μεγάλη. Και μου επιτρέπει 
να συνεχίζω.  

Η τρίτη χρονιά του FREE CINEMA θα έχει να 
επιδείξει λειτουργικές αλλαγές, κάποιες νέες σελί-
δες, εκδηλώσεις όπως το «Ξαφνικά Φέτος το Καλο-
καίρι», το οποίο στήνω κι εφέτος με μεγάλη αγωνία 
να συναντηθούμε ξανά, εκεί έξω. Εκεί βρίσκεται 
αυτό που λέμε σινεμά. Του χάρισα τα περισσό-
τερα χρόνια της ζωής μου και σ’ αυτό χρωστάω τη 
μισή από την ευτυχία που έχω κατακτήσει έως και 
σήμερα. Απλά και τίμια. Και του χρόνου, λοιπόν.

http://www.iliaskyriazis.com/
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SNOWPIERCER (2013) 

η γνωμη του mr. klein

Έχει παγώσει το σύμπαν 
στο μέλλον, λέει, και όσοι 
φτουρήσανε στη χαμηλή 
θερμοκρασία μπήκανε σ’ 
ένα τρένο και πάνε και 
πάνε και πάνε και πάνε 
και… Ούτε ο ΟΣΕ δε σε 
έχει πηδήξει τόσο στη ζωή 
σου!

H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Δράμα Φαντασίας

Σκηνοθεσία 
Μπονγκ Τζουν-Χο

Καστ 
Κρις Έβανς,  
Τζέιμι Μπελ,  
Τζον Χερτ,  
Τίλντα Σουίντον,  
Οκτέιβια Σπένσερ,  
Σονγκ Κανγκ-Χο

Διάρκεια 
126’

Διανομή  
VILLAGE FILMS

Ένα πείραμα που υποτίθεται ότι θα έσωζε την 
ανθρωπότητα από το φαινόμενο του θερμοκηπίου, 
εξαφανίζει κάθε ίχνος ζωής επάνω στον πλανήτη 
Γη. Με εξαίρεση τους επιβάτες του Snowpiercer, 
ενός τρένου που βρίσκεται σε διαρκή κίνηση και του 
οποίου το εσωτερικό αντιπροσωπεύει τις υπαρκτές 
βαθμίδες των υπαρκτών κοινωνικών στρωμάτων… 
στη χείριστη μορφή τους.

Η επιστροφή του Κορεάτη Μπονγκ Τζουν-Χο φέρνει κάπου 
στο νου τον πολυεπίπεδο τρόπο ανάγνωσης του «The 
Host» (2006), εδώ με τρόπο πιο προφανή, όμως, καθώς το 
κάθε βαγόνι της αμαξοστοιχίας του «Snowpiercer» έχει τη 
δική του αλληγορική σημασία στο «δέντρο» τής πλέον γνώ-
ριμής μας ταξικής κλίμακας. Σαν σε levels video-game που 
ανεβάζουν βαθμό δυσκολίας για τους μελλοντικούς «παί-
κτες» μιας όχι και τόσο μακρινής δυστοπίας, το φιλμ προ-
χωράει με αυξανόμενη βία και ανυποχώρητη κατεύθυνση 
προς τα μπρος (βλέπε μηχανοστάσιο), για να καταλήξει σε 
μια εκκεντρική σύγκρουση κομμουνιστικού μανιφέστου με 
τον… «Μάγο του Οζ»! 

Αρχικά, αντιλαμβανόμαστε την εννοιολογική σημασία τού 
οχήματος ως σύγχρονης κιβωτού, η οποία όμως δε φέρει 
θρησκευτικούς συμβολισμούς αλλά… οργουελικούς κοινω-
νικούς ρόλους, διεστραμμένα μοιρασμένους ανάμεσα στην 
πινακοθήκη των χαρακτήρων της ταινίας, που σε πολλές 
περιπτώσεις δε θυμίζουν ανθρώπους. Η «φάρμα» εδώ έχει 
εξελίξει σχεδόν… αντι-δαρβινικά την αλυσίδα του διασωθέ-
ντος είδους μας, με τους τελευταίους τροχούς τής αμάξης να 
αποτελούν την πλέον απρόσωπη πλέμπα που γίνεται θυσία 
με όποιο τρόπο… ορέγεται η «πρώτη θέση». Εκείνη, φυσικά, 
έχει επιβάλει τους δικούς της καπιταλιστικούς νόμους σε 
όλα τα βαγόνια και τη λειτουργικότητα του τρένου, συντη-

του Ηλία Φραγκούλη

24 απριλΙΟΥ 2014
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ρώντας τις δομές τού δυτικού πολιτισμού 
ακριβώς όπως τους βιώνουμε και σήμερα. 

Οι «αγανακτισμένοι» του «Snowpiercer» 
θα κάνουν την αναπόφευκτη tour της 
αμαξοστοιχίας (διαφορετικά δε θα είχαμε 
ταινία…), η οποία περιέχει στοιχεία από την 
σε καραντίνα, καταραμένη διαδρομή από 
το «Πέρασμα της Κασσάνδρας» (1976), 
με τη βρώμικη αισθητική των «Παιδιών 
των Ανθρώπων» (2006), αλλά, κυρίως, 
εγκλωβίζει το φιλμικό σύμπαν τού project 
στη βινιετοειδή κλειστοφοβία του γαλλικού 
comic των 80’s, «Le Transperceneige», στο 
οποίο βασίστηκε. Είναι μια παγίδα που ο 
Μπονγκ Τζουν-Χο δεν αποφεύγει, κι ας 
έχει δώσει μεγάλο βάρος στο σκηνογρα-
φικό μέρος. Οι χώροι δεν του επιτρέπουν 
να κινηθεί ευρηματικά και η εναλλαγή τού 
design είναι μια κάποια… σωτηρία για το 
βλέμμα του θεατή, που θα βρει ευκαιρίες να 
αισθανθεί… αναταράξεις με σεκάνς δράσης 
και δηκτικά ειρωνικού χιούμορ, κερδίζοντας 
και bonus πόντους υπέρ τού «ταξιδιώτη» 
με την αποκάλυψη της πρώτης ύλης της 
τροφής των κατώτερων στρωμάτων (τρέμε 
«Soylent Green»!), της προπαγανδιστικής 
εκμάθησης στην τάξη των ανηλίκων ή του 
παρακμιακού και βουτηγμένου στο σεξ και 
τα ναρκωτικά party.  



PAGE 9 



PAGE 10 | FREE CINEMA | ISSUE#109

Στο πλαίσιο μιας ακριβής, διεθνούς παρα-
γωγής, για πρώτη φορά στη φιλμογραφία 
του με διαλόγους στα αγγλικά, ο Μπονγκ 
Τζουν-Χο μπορεί να χαίρεται για τον άθλο 
τού «Snowpiercer». Είναι μια ταινία με 
επαναστατικά μηνύματα, που επιχειρεί να 
αφυπνίσει πολιτικά, κοινωνικά και οικολο-
γικά. Σε μια εποχή παραίτησης στο κομιξά-
δικο, αφελώς φανταστικό και μονοδιάστατα 
διασκεδαστικό προϊόν, εδώ έχουμε ένα έργο 
που σου πλασάρεται με σχετικά φαντεζί 
τρόπο για να σε βάλει σε σοβαρές σκέψεις. 
Αν έλειπαν κάποιες μη πιστευτές καταλή-
ξεις της πλοκής και ο ρυθμός - παραδόξως 
κυρίως προς το φινάλε - δεν εκτροχιαζόταν, 
οι κατασκευαστικές ατασθαλίες θα περνού-
σαν απαρατήρητες και θα μιλούσαμε για 
ένα πραγματικά σπουδαίο φιλμ. Όπως και 
να ’χει, όμως, θα ήταν… απάνθρωπο να πω 
ότι δεν το αξίζει το εισιτήριό του!

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν ο «επιβάτης» - θεατής δεν πιάσει 
τα σύμβολα και τον αλληγορικό τόνο 
του έργου από την αρχή, θα θελήσει 
να κατεβεί πριν από τον τερματικό 
σταθμό… Υπάρχουν σημεία ιδιοφυή, 
άλλα απλώς εγκλωβισμένα σε σκηνικά 
ή στην αναγκαστικά ευθυγραμμισμένη 
πορεία της αφήγησης και ολίγα τα 
οποία θα φλέρταραν ωραιότατα με… το 
ψαλίδι ενός ικανότερου μοντέρ. Οι κολ-
λημένοι στο arthouse που ακόμη χαρα-
κτηρίζουν το «The Host» ως «ταινία 
τρόμου με τέρατα», ας μη δυσκολέψουν 
τη ζωή εκείνων που θα το απολαύσουν 
και ως θέαμα.
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official trailer

imdb

link me

http://www.youtube.com/watch?v=MPO2exE4CUg
http://www.imdb.com/title/tt1706620/
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ΤΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΗΔΕΝ 
(2013) 
(THE ZERO THEOREM)

Είδος 
Επιστημονικής Φαντασίας

Σκηνοθεσία 
Τέρι Γκίλιαμ

Καστ 
Κρίστοφ Βαλτς,  
Μελανί Τιερί,  
Ντέιβιντ Θιούλις,  
Λούκας Χετζ,  
Μπεν Γουίσο,  
Τίλντα Σουίντον,  
Ματ Ντέιμον

Διάρκεια 
107’

Διανομή  
NEO FILMS

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

Ο Κόεν Λεθ, μέσος άνθρωπος ενός απροσδιόριστου 
χρονικά δυστοπικού μέλλοντος, έχει επιφορτιστεί 
από τη «Διεύθυνση» της απολυταρχικής κοινωνίας 
του με μια μεγάλη ευθύνη: να αποδείξει μέσω μιας 
μαθηματικής φόρμουλας την ύπαρξη του νοήματος 
της ζωής. Εύκολο, απλό και κατανοητό. Ή και όχι.

Οι δυστοπικές κοινωνίες τού μέλλοντος δεν είναι άγνωστος 
κόσμος για τον Τέρι Γκίλιαμ. Τόσο το «Brazil» όσο και 
οι «Δώδεκα Πίθηκοι» είναι ταινίες που εξερεύνησαν το 
σκοτάδι της κοινωνίας τού σήμερα, για να το προβάλουν στο 
μέλλον, αξιοποιώντας την κληρονομιά των Μόντι Πάιθον 
για να το περιγράψουν με καυστικό, σουρεαλιστικό αλλά 
και απόλυτα σαφή τρόπο. Οι κόσμοι του Τέρι Γκίλιαμ είναι 
τόσο διαφορετικοί όσο και όμοιοι με όσα γνωρίζουμε σήμερα, 
λειτουργώντας ταυτόχρονα ως παραμορφωτικοί καθρέφτες 
του τώρα (εξάλλου, οι γωνίες που επιλέγει ο Γκίλιαμ επίτηδες 
παραμορφώνουν τα χαρακτηριστικά των πρωταγωνιστών και 
«παίζουν» με την προοπτική) αλλά και ως προειδοποιητικές 
ενδείξεις για το μέλλον, περιγράφοντας με χιούμορ τραγικές 
πτυχές της καθημερινότητας.

Το «Θεώρημα Μηδέν» έρχεται για να κλείσει την άτυπη 
τριλογία που ξεκίνησαν αυτές οι δύο ταινίες, επιστρέφοντας 
τον Γκίλιαμ σε ένα περιβάλλον όπου, αποδεδειγμένα, νιώθει 
άνετα και όπου μπορεί να συνδυάσει την ιδιότητα του «παρα-
μυθά» με εκείνη του σκηνοθέτη που παρατηρεί με κριτική 
ματιά τον κόσμο. Και, όντως, από τα πρώτα καρέ της η ταινία 
δείχνει αυτή την εξοικείωση. Τα αρχικά (πανέμορφα) credits 
θέτουν σωστά τον τόνο σε ένα φιλμ που έχει την ίδια σχέση 
με τα μαθηματικά και τη φιλοσοφία όσο και με την παράνοια 
και τον τεχνολογικό ολοκληρωτισμό. Οι δε μετέπειτα σκηνές 
σφύζουν από λεπτομέρειες που κλείνουν το μάτι στο θεατή: 
από τις παρεμβατικές διαφημίσεις και τις κάμερες που υπο-
καθιστούν το βλέμμα τού «Εσταυρωμένου» μέχρι το καλω-

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας παλαβός καρά-
φλας και δουλεύει την 
εξίσωση για την ουσία 
της ύπαρξης. Στο τέλος, 
φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ.

24 απριλΙΟΥ 2014
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διωμένο σεξ (τι συμβαίνει με τις μελλοντικές 
κοινωνίες και τα υποκατάστατα της ερωτικής 
πράξης; - βλέπε και τη σκηνή του... παρένθε-
του σεξ στο «Δικός της») και τις εικονικές, 
πληρωμένες φαντασιώσεις, τα πάντα συν-
θέτουν μια κοινωνία που έχει συνδυάσει την 
τεχνολογία, τη θρησκεία και τον ολοκληρωτι-
σμό σε μια νέα μορφή δικτατορίας. Το «Θεώ-
ρημα Μηδέν» θα μπορούσε να είναι το... κατά 
Γκίλιαμ «Matrix»!

Δυστυχώς, όμως, σταδιακά γίνεται όλο και 
πιο εμφανές ότι ο Τέρι Γκίλιαμ δεν πρόκειται 
να ικανοποιήσει τις υποσχέσεις της επιστρο-
φής του. Παρά το εντυπωσιακό περιτύλιγμα 
της αρχής και του φινάλε (όπου το φιλμ επι-
στρέφει ξανά σε μια φανταχτερή χρωματική 
παλέτα), η ταινία περνά τον περισσότερο 
χρόνο της μέσα στον πύργο / παραλλαγή 
μοναστηριού, όπου εργάζεται ο Κόεν, χωρίς 
να έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει στο 
έπακρο τις περισσότερες από τις ιδέες που 
φαίνεται να γεννά εξαρχής, ώστε να δικαιο-
λογήσει ολόκληρη τη διάρκειά του. Από ένα 
σημείο και μετά, το φιλμ φαίνεται να γυρίζει 
γύρω από την ουρά του, κάνοντας «τολμη-
ρές» δηλώσεις που δεν είναι ουσιαστικά και 
τόσο τολμηρές (δυστυχώς, η αλληγορία ενός 
απολυταρχικού μέλλοντος δεν είναι, πλέον, 
όσο πρωτότυπη φάνταζε τη δεκαετία του 
1980) και καταφεύγοντας σε κλισέ απεικο-
νίσεις της μοναξιάς και της απόγνωσης, οι 
οποίες δεν καταφέρνουν να έχουν τον επιθυ-
μητό αντίκτυπο. Ως μεταφορική απεικόνιση 
σημερινών καταστάσεων, η ταινία γίνεται 
πολύ προφανής και αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
όχι την αποσαφήνιση του μηνύματος αλλά, 
κυρίως, την υπεραπλούστευσή του. Ανάμεσά 
τους, μικρές λεπτομέρειες όπως η έλλειψη 
ακριβούς επεξήγησης του σκοπού της έρευ-
νας του Κοέν ή η απουσία λεπτομερούς 
περιγραφής τής ιεραρχίας (που βοηθούν στη 
δημιουργία μιας διαρκούς αβεβαιότητας), 
εξαφανίζονται μέσα στη σωρεία προφανών 
σχηματοποιήσεων.
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Κύριος (και ουσιαστικά μόνος πρωταγωνι-
στής), βέβαια, είναι ο Κρίστοφ Βαλτς (στην 
πλειοψηφία του ρόλου, χωρίς μαλλιά ή… 
φρύδια), ο οποίος χάνεται μέσα στην τρέλα 
τού ίδιου τού ρόλου, αποτελώντας ακόμη 
έναν μέσο άνθρωπο (εφάμιλλο του πρωτα-
γωνιστή του «Brazil»), ο οποίος μπλέκει στα 
γρανάζια ενός χαοτικού μηχανισμού (που, 
όμως, επιθυμεί να επιβάλει την απόλυτη 
τάξη - τι ειρωνεία!), ψάχνοντας να βρει το 
νόημα της ζωής (του). Συνεπώς, ο Βαλτς 
ξεφεύγει από την ισχυρή ταραντινική προ-
σωπικότητα, που συχνά επιδεικνύει, και 
γίνεται πιο εύθραυστος από ποτέ (πλησιά-
ζοντας ακόμα και τα όρια της καρικατούρας, 
κάτι που, όμως, λειτουργεί οργανικά μέσα 
στο, έτσι κι αλλιώς, σουρεαλιστικό περι-
βάλλον), καταφέρνοντας να πείσει για την 
απελπισία ενός χαρακτήρα που επιβάλλε-
ται να δημιουργήσει τον δικό του εικονικό 
κόσμο για να διατηρήσει την ισορροπία του. 
Συνεχίζοντας την αντήχηση του «Brazil», οι 
προσωπικές, ερωτικές φαντασιώσεις, που 
ήταν η κινητήριος δύναμη εκείνου του εμβλη-
ματικού φιλμ, δηλώνουν κι εδώ το παρών, 
ακόμα κι αν αυτή τη φορά δεν είναι οράματα 
που βγαίνουν αβίαστα από το υποσυνείδητο 
του ήρωα αλλά κατ’ επιλογή φαντασιώσεις, 
στις οποίες αναζητεί καταφύγιο. Τουλάχι-
στον, αυτή η διάσταση του σεναρίου δίνει την 
δυνατότητα στη Μελανί Τιερί να «ξεδιπλω-
θεί», να μεταμορφωθεί και να αποτελέσει μια 
ξεχωριστή μορφή τού σύμπαντος της ταινίας, 
χαρίζοντάς μας, ουσιαστικά, ένα από τα πιο 
δυνατά χαρτιά της. Στις... χαριτωμενιές του 
φιλμ, μπορείς να προσθέσεις και το... ραπάρι-
σμα της Τίλντα Σουίντον, σε ένα μικρό αλλά 
χαρακτηριστικό πέρασμα.
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Στην τελική, παρά τις ομοιότητες, το «Θεώ-
ρημα Μηδέν» αποτυγχάνει να γίνει το 
«Brazil» της νέας γενιάς, παρουσιάζοντας μια 
μάλλον γενικόλογη και αφελή οπτική των 
ίδιων προβληματισμών. Οι απολυταρχικές 
διαθέσεις της κοινωνίας, ο μηδενισμός του 
ανθρώπου, ο ολοκληρωτισμός της διαφήμι-
σης και το ίδιο το νόημα της ζωής βρίσκονται 
όλα εδώ, όμως, η εκτέλεση είναι περισσότερο 
διαδικαστική παρά πραγματικά εμπνευσμένη 
και η τελική φιλοσοφική λύση απογοητεύει 
με την απλότητα και την κοινοτοπία της. Δεν 
είναι τόσο κακό για να σε κάνει να φύγεις 
τρέχοντας από την αίθουσα, όμως, στο τέλος 
κουνάς το κεφάλι με κάποια απογοήτευση. 
Δεν υπάρχει λόγος στεναχώριας, όμως. 
Μεταξύ μας, θα έχουμε πάντα το «Brazil».

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν διψάς για καθαρόαιμη επιστημονική 
φαντασία, θα μείνεις μόνο με την υπό-
σχεση. Αν αναπολείς τον προβληματι-
σμό του «Brazil», θα νιώσεις απλά μια 
αίσθηση ξαναζεσταμένου φαγητού. Αν 
πίνεις νερό στο όνομα του Τέρι Γκίλιαμ, 
κράτα μικρό καλάθι. Αν, όμως, δηλώνεις 
fan τού Κρίστοφ Βαλτς, τότε… χτύπησες 
διάνα!
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official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.thezerotheorem-movie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=rae7_O_6EtU
http://www.imdb.com/title/tt2333804/
https://www.facebook.com/TheZeroTheorem
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ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΕΣ  
ΖΩΕΣ (2013) 
(KRUGOVI)

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Το 1993, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου 
στην πρώην Γιουγκοσλαβία, ένας Σέρβος στρατιώτης 
σταματά τρεις άλλους φαντάρους που ξυλοκοπούν 
άγρια έναν Μουσουλμάνο έμπορο. Δώδεκα χρόνια 
αργότερα, το γεγονός αυτό και η συνέχειά του, εξα-
κολουθεί να επηρεάζει έναν κύκλο από εμπλεκόμενα 
άτομα.

Μια πράξη, ένα γεγονός, ένας άνθρωπος, μπορούν να επηρε-
άσουν τις ζωές άλλων, πολλά χρόνια μετά, με απροσδόκητους 
τρόπους που διασταυρώνονται. Ο Σέρτζαν Γκολούμποβιτς 
αγγίζει τον εμφύλιο πόλεμο στην πρώην Γιουγκοσλαβία (ένα 
θέμα που δεν πρόκειται να πάψει να απασχολεί το σινεμά 
της Σερβίας και της Βοσνίας για καιρό, προφανώς), με μια 
αφήγηση που πατάει στη φόρμα των ταινιών τού Αλεχάντρο 
Γκονζάλες Ινιάριτου, τόσο σε ό,τι αφορά τις παράλληλες 
ιστορίες, όσο και στη δύναμη των συμπτώσεων. Τουλάχι-
στον, ο Γκολούμποβιτς δηλώνει ότι το σενάριο βασίζεται σε 
αληθινά γεγονότα, ώστε να αποφύγει την αντίδραση «τι λες, 
ρε φίλε;», που προκαλεί ο Ινιάριτου με την εμμονή του στις 
σεναριακά βολικές, αλλά ταυτόχρονα απίθανες λύσεις.

Οι «Διασταυρούμενες Ζωές» ασχολούνται με ένα θέμα που 
πονάει ακόμη. Με το πώς άνθρωποι που ζούσαν μαζί ειρηνικά, 
από τη μια στιγμή στην άλλη έγιναν εχθροί και εξέφρασαν το 
μίσος με τον πιο βίαιο τρόπο. Συνέβη, όσο κι αν δυσκολεύεται 
να το κατανοήσει κανείς. Δυσκολεύτηκε να το κατανοήσει και 
ο Μάρκο, ένας Σέρβος στρατιώτης, που πλήρωσε με τη ζωή 
του την προσπάθεια να σταματήσει το άδικο. Τον βλέπουμε σε 
μια άδειά του, να μιλάει με τον πατέρα του, να συναντά την 
αγαπημένη του και μετά ένα φίλο του. Εκεί θα παρέμβει, όταν 
δει τρεις άλλους Σέρβους να ξυλοφορτώνουν τον Μουσουλ-
μάνο Χάρις. Θα τον σώσει, αλλά όπως ξεκάθαρα αφήνεται να 
εννοηθεί, θα το πληρώσει με τη ζωή του.

η γνωμη του mr. klein

Κάτι Σέρβοι είχανε δείρει 
έναν Μουσουλμάνο και 
περνάνε 12 χρόνια, αλλά 
το κρατάνε τύπου «μανιά-
τικο». Ιδανική ταινία για 
έξοδο στους σινεμάδες…

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Σέρτζαν Γκολούμποβιτς

Καστ 
Λέον Λούτσεφ,  
Αλεξάνταρ Μπέρτσεκ,  
Νέμποϊσα Γκλόγκοβατς,  
Βουκ Κόστιτς

Διάρκεια 
112’

Διανομή  
AMA FILMS

24 απριλΙΟΥ 2014
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Έπειτα από δώδεκα χρόνια, ο Χάρις, που 
ζει στη Γερμανία και έχει κάνει οικογένεια, 
υποδέχεται τη Νάντα, αγαπημένη του Μάρκο 
εκείνη την περίοδο, η οποία ζητά βοήθεια από 
τον πρώτο, καθώς βρίσκεται σε κακή κατά-
σταση. Αλκοολική, με ένα παιδί και ψάχνο-
ντας καταφύγιο για να ξεφύγει από έναν 
βάναυσο σύζυγο. Εκείνος θα της το προσφέ-
ρει, αν και θα κινδυνέψει. Πίσω στη Βοσνία, 
ο πατέρας του Μάρκο χτίζει ένα εκκλησάκι 
και παρά τους δισταγμούς του θα δώσει 
δουλειά, αλλά και τη βοήθειά του στο γιο 
ενός από τους δολοφόνους του παιδιού του. 
Στην τρίτη ιστορία, ο φίλος τού Μάρκο που 
είναι πια χειρουργός, βρίσκεται σε δίλημμα 
όταν διαπιστώνει ότι ένας ασθενής σε ανάγκη 
είναι ο αρχηγός της ομάδας που σκότωσε το 
φίλο του, ενώ εκείνος έμενε αμέτοχος. 

Οι ενοχές, η διάθεση για εκδίκηση, η εξι-
λέωση, η συγχώρεση είναι μερικές από τις 
σκέψεις που απασχολούν και βασανίζουν 
τους χαρακτήρες της ταινίας. Ευτυχώς ο Γκο-
λούμποβιτς δεν πέφτει στην εύκολη παγίδα 
τού διδακτισμού και της υπερδραματοποίη-
σης και ισορροπεί τον κίνδυνο των πολλών 
συμπτώσεων. Οι αντιδράσεις των ηρώων 
του είναι πειστικές γιατί βρίσκονται κοντά 
στην πραγματικότητα. Και οι ερμηνείες των 
ηθοποιών είναι σοβαρές, μετρημένες, χωρίς 
υπερβολές και κορώνες που ψευτίζουν. 
Αδύναμο σημείο του φιλμ, ωστόσο, η «απο-
κάλυψη» του κεντρικού γεγονότος αφού 
περάσει υπερβολικά πολύς κινηματογραφι-
κός χρόνος και χωρίς να αποτελεί ουσιαστικό 
μυστικό για κανέναν.

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?v=TgaE7y8QjT0
http://www.imdb.com/title/tt1839522/
https://www.facebook.com/pages/Krugovi-Circles/147069458831096
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Το ουσιαστικό δράμα και οι καλές ερμη-
νείες είναι επαρκή κίνητρα για να δεις μια 
ταινία που δε φαίνεται ιδιαίτερα ελκυ-
στική με την πρώτη ματιά. Αν, όμως, σου 
τη σπάνε οι πολλές συμπτώσεις, οι «Δια-
σταυρούμενες Ζωές» δε θα διασταυρω-
θούν με τη δική σου.
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ΗΘΟΠΟΙΟΙ:  
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΠΟΥΔΗΣ 
(2014)

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Μια χούφτα νεαρών ενηλίκων (αυτο)ψυχαναλύονται 
ενώ μοιράζονται φόβους και όνειρα κατά τη διάρ-
κεια των τριετών σπουδών τους σε σχολή υποκριτι-
κής στην Αθήνα της ύφεσης.

Ο Κουτσιαμπασάκος είναι σκηνοθέτης. Ξέρει σινεμά. Και 
αυτό φαίνεται σε τούτο το ντοκιμαντέρ που αντιπαραβάλ-
λει εύστοχα τις - κατάματα στην κάμερα - εξομολογήσεις 
των φοιτητών με εικόνες μέσα από τα μαθήματά τους, τις 
παραστάσεις τους, και από το δρόμο έξω από τη σχολή 
τους (που - τι ωραία σύμπτωση! - συνορεύει με ένα θερινό 
σινεμά), συνοδευόμενες περιστασιακά είτε από διακριτική 
μουσική, είτε από αποσπάσματα ενδόμυχων σκέψεων που 
έχουν περάσει στο χαρτί και τις διαβάζουν off ή on camera, 
καθώς εκφέρονται μέσα στον κύκλο της τάξης από τα χείλη 
κάποιου τυχαίου συμφοιτητή τους.

Αν και η αφήγηση off δε λειτουργεί πάντα (μερικά, ιδιαίτερα 
τα πρώιμα κομμάτια της, είναι αναγνωσμένα πολύ επίπεδα 
και ξερά), ό,τι έχουν να πουν τα παιδιά on camera, πραγμα-
τικά αφοπλίζει με την ειλικρίνεια και την ατρόμητη διάθεση 
για αυτοκριτική που τα χαρακτηρίζει. Υπάρχουν στιγμές, 
μάλιστα, που συγκινούν βαθιά, όπως και μερικά ξεσπά-
σματά τους στη σκηνή (αν τολμάς, συγκράτησε τα δάκρυά 
σου στην αρχή, στην audition της κοπελιάς που αφήνε-
ται τόσο στα λόγια του ποιήματος που ερμηνεύει, ώστε η 
φωνή σπάει και οι παρειές μουσκεύουν). Ωστόσο, αν και 
ταυτόχρονα έχεις την ευκαιρία να πάρεις μια ιδέα για μια 
άλλη όψη τού μπαμπά Καζάκου και του Γιάννη Μπέζου (ως 
καθηγητών), τα 61 λεπτά διάρκειας προκύπτουν πολύ λίγα 
για να σου επιτρέψουν μια πιο βαθιά, ουσιαστική ματιά / 
κατανόηση στο χαρακτήρα τόσο αυτών των παιδιών όσο 
και της - τόσο παρεξηγημένης, ως χόμπι, σε αυτή τη χώρα 
- τέχνης τους, που απαιτεί ιδιαίτερα σκληρή δουλειά, υπο-

η γνωμη του mr. klein

Κάτι παιδιά πάνε σε μια 
σχολή. Ντοκιμαντέρ. 
Ελληνικό. Κάνε μια προ-
σευχή να ανοίξει ξανά η 
ΕΡΤ…

Είδος 
Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία 
Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος

Διάρκεια 
61’

Διανομή  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

24 απριλΙΟΥ 2014
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Επειδή, όπως όλοι, υπήρξες νέος/α και, 
με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, μαθητής/
ρια, και επειδή αν ζεις σε αυτή τη χώρα, 
αποκλείεται η κρίση να σε έχει αφήσει 
αλώβητο/η, δύσκολα θα μείνεις ασυγκί-
νητος/η από την αναμέτρηση αυτών των 
νέων ανθρώπων με το ίδιο τους τον εαυτό 
και τα όνειρά τους. Ακόμα πιο δύσκολα, 
όμως, θα αφήσουν βαθιά, καταλυτικά 
ίχνη στο θυμικό σου…

μονή, επιμονή και αυστηρή αναμέτρηση με 
τον εαυτό.

Παίζεται μαζί με το «Η Τέχνη της Κρί-
σης: Η Περίπτωση του Θεάτρου», σε 
ένα ταιριαστό πάντρεμα, καθώς αν το δε 
αφορά στο πώς ένας 35άρης και κάτι, θεα-
τρικός καλλιτέχνης αντιμετωπίζει τη ζοφερή 
πραγματικότητα της δουλειάς του στην 
Ελλάδα της κρίσης, το μεν αφορά εμμέσως 
πλην σαφώς το πώς αντιμετωπίζει την ίδια 
πραγματικότητα ένας 20άρης καθώς βγαί-
νει από το προστατευτικό περιβάλλον τής 
σχολής του.
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Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ:  
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 
ΘΕΑΤΡΟΥ (2014)

η γνωμη του mr. klein

Κι άλλο ελληνικό ντοκι-
μαντέρ. Για το θέατρο. 
Και την κρίση. Επειδή 
δεν έχουμε αρκετούς 
αυτόχειρες…

Είδος 
Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία 
Κατερίνα Πατρώνη

Διάρκεια 
55’

Διανομή  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Πώς αντιμετωπίζουν οι θεατράνθρωποι το πρό-
σκομμα της οικονομικής συγκυρίας σε μια χώρα που 
έτσι κι αλλιώς ελάχιστα στήριζε το επάγγελμά τους; 
Η πενία τέχνες κατεργάζεται…

Αν και καλώς παίζεται μαζί με το «Ηθοποιοί: Ημερολό-
γιο Σπουδής», σε κοινό πρόγραμμα, αφού μοιράζονται εν 
μέρει την (ειδικού ενδιαφέροντος) θεματική τους, καθόλου 
δεν ευνοείται από τη σύγκριση με την ταινία του Δημήτρη 
Κουτσιαμπασάκου. Όχι μόνο επειδή οι εικόνες τους στερού-
νται κινηματογραφικής υφής και… ιδιοσυγκρασίας.

Η Πατρώνη (σε έρευνα / σενάριο της Ίλιας Παπασπύρου) 
ακολουθεί την πεπατημένη του αγωνιστικού, ρεπορταζι-
ακού / ειδησεογραφικού ντοκιμαντέρ (που στην Ελλάδα, 
τουλάχιστον, δυσκολεύεται να αποχωριστεί το «κουστούμι» 
της μικρής οθόνης). Έτσι, συνεντεύξεις με ηθοποιούς και 
σκηνοθέτες του θεάτρου (οι άνθρωποι του Καρτέλ και του 
Εθνικού, ο Καλαβριανός, ο Ολιβιέ Πυ, ο Λιβαθηνός, η Φρι-
ντζήλα, η κατάληψη του Εμπρός, ο Τσινικόρης, η Αργυρίου) 
εναλλάσσονται προβλέψιμα με πλάνα της ρημαγμένης από 
την κρίση πόλη της Αθήνας και αποσπάσματα διαφορετικών 
(έως και πειραματικών), τολμηρών παραστάσεων, που έγι-
ναν πραγματικότητα χάρη στην (τόσο παρεξηγημένη τελευ-
ταία) ιδιωτική πρωτοβουλία: «Ιλιάδα», «Βάκχες», «Βιτρι-
όλι», «Γιοι και Κόρες», «Αντιγόνη», «Τηλέμαχος». 

Η ύπαρξη των τελευταίων, όμως (με μοναδική εξαίρεση 
εκείνη στο δρόμο, με θεατές περαστικούς, ιθαγενείς και 
μετανάστες, κάποιους από τους οποίους ξεχωρίζει εύστοχα 
η κάμερα), φαντάζει καταχρηστική, αφού είναι εξαιρετικά 
μικρά, για να προσθέσουν κάτι σημαντικό στα όσα λέγο-
νται (από τους συνεντευξιαζόμενους) ή όσα δείχνονται (στα 
πλάνα της πόλης) για την ύφεση γενικά και τον αντίκτυπό 
της στον καλλιτεχνικό χώρο ειδικά. Ως έχουν, απλά πληγώ-

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

24 απριλΙΟΥ 2014
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official trailer

facebook page

link me

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ναι, αν αγαπάς σφόδρα το θέατρο και 
δεν κρατιέσαι να το δεις όταν φτάσει… 
σπίτι του, στην τηλεόραση. Όχι, σε κάθε 
άλλη περίπτωση.

νουν το ρυθμό τού φιλμ και το κάνουν πιο 
κουραστικό. Όταν λίγο πριν απ’ το τέλος 
στο «παιχνίδι» μπαίνουν και οι μαρτυρίες / 
απόψεις μερίδας θεατών μιας εκ των παρα-
στάσεων, το εγχείρημα αρχίζει να απογειώ-
νεται, αλλά είναι πια πολύ αργά...

https://www.youtube.com/watch?v=nOGj-aTprHQ&feature=autoshare
https://www.facebook.com/theartofcrisis
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SACRO GRA (2013)

Είδος 
Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία 
Τζανφράνκο Ρόσι

Διάρκεια 
93’

Διανομή  
STRADA FILMS

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

Λίγο μέσα, λίγο έξω ή ακριβώς πάνω στον μεγάλο 
περιφερειακό δακτύλιο γύρω από τη Ρώμη, ένα 
σύνολο ανθρώπων δείχνει μια διαφορετική εικόνα 
σχετικά με το πώς είναι να ζεις στην ιταλική πρωτεύ-
ουσα του σήμερα.

Το ντοκιμαντέρ του Τζανφράνκο Ρόσι έρχεται στην Ελλάδα 
με τη μεγαλύτερη διάκριση του τελευταίου Φεστιβάλ Βενε-
τίας αλλά, δυστυχώς, και με μια από τις πιο «περιορισμένες» 
θεματικές τού διαγωνιστικού, παρά το γεγονός ότι, ως ντο-
κιμαντέρ, εξ ορισμού υπόσχεται να είναι περισσότερο άμεσο 
και οικουμενικό. Στο χαρτί, το «Sacro GRA» ακολουθεί ένα 
σύνολο ανθρώπων στην καθημερινότητά τους, καταγράφει 
μικρές αδιάφορες και χιουμοριστικές στιγμές της ζωής τους 
και ανοίγει το παράθυρο σε μια ολόκληρη κοινωνία πολύ 
κοντά (γεωγραφικά) στο θαύμα της «Ρώμης, αιώνιας πόλης» 
αλλά, ταυτόχρονα, τόσο μακριά από την καθιερωμένα προ-
βεβλημένη λάμψη τής ιταλικής πρωτεύουσας. Στην πραγμα-
τικότητα, όμως, αυτό που καταφέρνει είναι απλά να παρου-
σιάσει ένα αποσπασματικό και ασύνδετο ψηφιδωτό ιστοριών, 
εκ των οποίων καμία δε λαμβάνει επαρκούς προσοχής με 
αποτέλεσμα η τελική αφήγηση να παραμένει συναισθημα-
τικά αδιάφορη.

Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές, ένας μοναχικός νοσηλευ-
τής που φροντίζει κυρίως θύματα τροχαίων ατυχημάτων 
στον αυτοκινητόδρομο, ένας ηλικιωμένος ψαράς χελιών που 
διαφωνεί σχετικά με τις σύγχρονες θεωρίες οι οποίες αφο-
ρούν την... αποδήμηση του είδους, ένα ζευγάρι (μάλλον) από 
πόρνες που διαμένει σε ένα τετράτροχο σπίτι μέσα στα χρέη, 
ένας παρατηρητής τού παράδοξου δάσους από φοίνικες γύρω 
από τον αυτοκινητόδρομο που καταγράφει καθημερινά τους 
ήχους από τα παρασιτικά έντομα τα οποία καταλαμβάνουν 
τα δέντρα κι ένας πατέρας με την κόρη του, κάτοικοι απρό-

η γνωμη του mr. klein

Είναι διάφοροι άνθρωποι 
στη Ρώμη.

24 απριλΙΟΥ 2014
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σωπης, μαζικής πολυκατοικίας, μέσα σε ένα 
μικροσκοπικό διαμέρισμα, που δεν έχει καμία 
σχέση με την προηγούμενη αστική (όπως 
υπονοείται) ζωή τους.

Κι αν οι παραπάνω χαρακτήρες σου φαίνο-
νται άκρως ενδιαφέροντες και ικανοί κινημα-
τογράφησης, έχεις απόλυτο δίκιο. Εξάλλου, 
όλες οι ιστορίες έχουν την ευκαιρία να προ-
καλέσουν το μειδίαμα και να εκφράσουν την 
ειρωνεία ανάμεσα στη φαινομενική ισχύ μιας 
ανεπτυγμένης κοινωνίας και τον πραγματικό 
καθημερινό αγώνα των μελών που βρίσκο-
νται στην αφάνεια (το διακριτικό χιούμορ του 
φιλμ ενισχύει αυτή την προσέγγιση).

Το πρόβλημα, όμως, δημιουργείται όταν ο 
θεατής συνειδητοποιεί ότι ο μόνος συνδετι-
κός κρίκος μεταξύ των πρωταγωνιστών είναι 
ο κοινός γεωγραφικός άξονας. Η μεγάλη 
ποικιλία χαρακτήρων, η απουσία κεντρικής 
αφήγησης, η έλλειψη συνοχής και η εμμονή 
στην απλή παρατήρηση δυσχεραίνουν τη 
δημιουργία μιας στέρεης άποψης ή έστω ενός 
ολοκληρωμένου επιχειρήματος. Η κυκλική 
μορφή του περιφερειακού αυτοκινητόδρομου 
της Ρώμης δεν προδίδει, τελικά, την έλλειψη 
κατεύθυνσης μόνο στη ζωή των ηρώων του 
ντοκιμαντέρ αλλά και στο ίδιο το εγχείρημα, 
όπου το έξυπνο λογοπαίγνιο του τίτλου (ανά-
μεσα στα αρχικά GRA του αυτοκινητόδρομου 
και το «Sacro Grail» του Αγίου Δισκοπότη-
ρου) αποδεικνύεται μάλλον παραπλανητικό.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν είσαι λάτρης των ντοκιμαντέρ, ίσως 
βρεις κάτι αξιόλογο σε τούτη την ανθρω-
ποκεντρική αποτύπωση του «Sacro GRA». 
Εξάλλου, όλοι οι χαρακτήρες έχουν 
τις στιγμές τους παρά το γεγονός ότι η 
αφήγηση δεν οδηγεί σε σίγουρο ηθικό 
συμπέρασμα ή σαφή κοινωνική διδαχή. 
Θιασώτες τού mainstream και του αφηγη-
ματικού σινεμά, μακριά χωρίς εξαιρέσεις.
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official site

official trailer

imdb

link me

http://www.sacrogra.it/
http://www.youtube.com/watch?v=jmq5yaWtGSg
http://www.imdb.com/title/tt3172520/
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ΒΑΛΕΣΑ: Η ΔΥΝΑΜΗ  
ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ (2013) 
(WALESA. CZLOWIEK Z NADZIEI)

του Άγγελου Μαύρου

1970, ναυπηγεία Γκντανσκ: ηλεκτρολόγος, μέλος επι-
τροπής των εργαζομένων, ξεκινάει αντίθετος σε κινη-
τοποιήσεις με φόρο αίματος, μπουζουριάζεται, υπο-
γράφει «συνεργασία» για να προστρέξει ετοιμόγεννη 
σύζυγο. Έως τη... λευτεριά στα 80’s, θα απολύεται / 
τραβιέται στη στενή / τουμπάρει το κομμουνιστικό 
καθεστώς και τους στρατιωτικούς για τα δίκαια του 
πόπολου, με αγκωνάρι εκείνην. Αναγνωρισμένος ων, 
με συνέντευξή του στην Οριάνα Φαλάτσι θα φωτίσει 
ποιος ήταν και πώς το έκανε;

Αν μάθεις έτσι, γράψε μου (αλλά όχι κατά πώς το έπραξε 
ο σεναριογράφος Γιάνους Γκλοβάτσκι). Φίλος του σκηνο-
θέτη από τα πέτρινα χρόνια, σε β́  ρόλο ως ο εαυτός του στο 
«Άνθρωπος από Σίδερο», πρώτος Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας των συμπατριωτών του μετά την κατάρρευση του Σοβιέτ 
και μια από τις πιο αμφιλεγόμενες ευρωπαϊκές πολιτικές 
προσωπικότητες των τελευταίων δεκαετιών, ο Λεχ Βαλέσα 
ποζάρει (μαζί με το έτερον ήμισυ Ντανούτα και τα 6 παιδιά 
του) στον, όχι ακραιφνώς εξωραϊστικό αλλά με απογοητευ-
τικές αλλού λειασμένες γωνίες κι αλλού σκιές, πολιτειακής 
«θέσης» πνοής ανδριάντα της πρώιμης δράσης του. Κρίμα κι 
άδικο έτι περαιτέρω, καθώς το καλέμι κρατάει ο απόλυτος 
auteur των περιπετειών της προλεταριακής Πολωνίας του 
20ου αιώνα, κλείνοντας στα 87 του την άτυπη τριλογία του 
(και λέγοντας, όχι μόνο άφοβα αλλά - κι αυτό ευθύνεται σε 
μεγάλο βαθμό - από θεσμικό βάθρο πλέον, τα πρόσωπα και τα 
πράγματα με τ’ όνομά τους) για το συνδικάτο «Αλληλεγγύη», 
πολιορκητικό κριό τής κατάκτησης της νεότερης ελευθερίας 
της χώρας κόντρα στο «σφυροδρέπανο» και τη χούντα. 

Τη βγάζει καθαρή ένα ηρώο με το αφηγηματικό τέχνασμα 
της ενδοφιλμικής εξιστόρησης, τώρα για τα... μάτια της 
διασημότερης one on one δημοσιογράφου της εποχής της, σε 

η γνωμη του mr. klein

Βιογραφία του Λεχ του 
Βαλέσα. Υπάρχει, πια, 
ελπίδα να δούμε και το 
«Ανδρέας Παπανδρέου: Ο 
Άνθρωπος με το Ζιβάγκο».

Είδος 
Βιογραφία

Σκηνοθεσία 
Αντρέι Βάιντα

Καστ 
Ρόμπερτ Βίτσκιεβιτς,  
Ανιέσκα Γκροτσόφσκα,  
Ιβόνα Μπιέλσκα,  
Ζμπίγκνιεφ Ζαματσόφσκι,  
Μαρία Ροζάρια Ομάτζο,  
Μίροσλαβ Μπάκα

Διάρκεια 
127’

Διανομή  
FILMTRADE

24 απριλΙΟΥ 2014
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στιλ «άμα λάχει, τα λέω όπως με συμφέρει» 
της προσωπικής δράσης του απ’ το Βαλέσα, 
εν είδει χρονικού, memento και «άνθρωποι 
είμαστε, λάθη κάνουμε» ξεκαρφώματος; 
Όχι όταν πρώτα η εμπλοκή τού ερευνώ-
ντος οφθαλμού στην ενεργή... μεταφορά 
της αλήθειας και μετά το αλισβερίσι τής 
τελευταίας και της φιξιόν metaποίησής της 
(αμφότερες λυδίες λίθοι της δυναμικής γοη-
τείας των 2 προγονικών, αθάνατων «Ανθρώ-
πων», πίσω στα «στρατευμένα» έτη 1977 
και 1981) εδώ ξεπέφτουν σε δυτικοπρεπούς 
στουντιακής λογικής, - θα ’θελαν - ανασυ-
στατικές τού τεταμένου κλίματος περιόδου 
μίξεις αυθεντικών πλάνων αρχείου, λήψεων 
σε φαλκιδευμένα Α/Μ 16άρι και της χρωμα-
τικά ζωντανής διαδήλωσης της κάμερας του 
Πάβελ Έντελμαν πλάι στο design παραγωγής 
της Μαγκνταλένα Ντιπόν. Ή όταν το υφάκι 
μαγκάκου κι αλαζόνα συνομιλητή πλασάρε-
ται μόνο (ως κατακτημένο ίδιον ενός winner 
ηγέτη) στα επεισόδια τετ α τετ με την Ιταλή 
«Τυποκτόνο», με το λεβέντη να φρασάρει 
πάντα κατά τη διάρκεια της ανακαλούμενης 
ευδόκιμης θητείας του, σε κοσμοϊστορικά 
κρίσιμες συνθήκες, ό,τι και όπως πρέπει 
για το καλό του σκοπού, κάνοντας ζάφτι τις 
«κόκκινες» Αρχές. Ή όταν η ατάκα – κλειδί, 
«Μια μέρα κάποιος θα χρησιμοποιήσει αυτό 
το χαρτί εναντίον σου» (στο επεισόδιο της 
οικειοθελούς τζίφρας στο πιστοποιητικό 
φρονημάτων και πληροφοριοδοσίας στην 
αστυνομία), μένει κενή αντικρίσματος από 
το σενάριο - εκτός κι αν ο «κάποιος» είναι ο 
Βάιντα, κι ετούτο το ακλόνητο άλλοθι αντι-
κειμενικότητας της οπτικής του. 

Στους εγκάθετους της μάζωξης προσμε-
τρώνται τινά, καθόλου περιθωριακά ακόμα 
στοιχεία: Αθωωτικά «μαλακές» καρικατού-
ρες είτε «οργάνων» (που σκάνε χαριτωμενιές 
αντί φάπες και φάλαγγα - μία είναι μπατσίνα 
γιατί έχει 3 παιδιά να θρέψει χωρίς άνδρα) 
είτε λαουτζίκου (εγχώριες «προβολές» πλή-
ρως συγγνωστές, πάντως, στο σκετς του 
απεργοσπάστη αμμοβολητή, οικογενειάρχη 
σε τρώγλη χωρίς ρεύμα). Υποκινητήριες αλλά 
εκνευριστικά διφορούμενες ιδέες όπως της 
σταθεράς (επίσης του πιστού Βαλέσα) του 
καθολικισμού στο βαλτό footage τής επί-
σκεψης του Πάπα Ιωάννη Παύλου ΙΙ και 
της προσευχής του - που κράτησε κάτω τον 
εργάτη ή «στάθηκε» πνευματικά στην αντί-
σταση; Ντόπια punk και no wave τραγούδια 
της περιόδου, που στο repeat, όμως, καταλή-
γουν ντουντούκα του μοντάζ. Και το... πιά-
σιμο της συντρόφισσας του «ανθρώπου μας» 
(γιατί πίσω από κάθε σπουδαίο άνδρα κρύ-
βεται… ξέρεις τι) σε λελογισμένες κατσάδες 
/ ισόβια κατανόηση / διεκδίκηση των δικαιω-
μάτων της / girl power εξάρσεις. 

Όλως ή καθόλου περιέργως (γιατί πρόκει-
ται για μια, επιτέλους, αφτιασίδωτη εικόνα, 
έμφυλης μάλιστα, προσβολής εκ μέρους της 
κρατικής αυθαιρεσίας ενός ολοκληρωτικού 
καθεστώτος) ο χυδαίος σωματικός έλεγχος 
εις βάρος της «Ντάνουτσκα» στο αεροδρόμιο 
κατά την επιστροφή της από την παραλαβή 
του Νομπέλ για λογαριασμό του άνδρα της 
στη Στοκχόλμη το 1983, είναι που ακουμπάει 
πιο δυνατά ως σκηνή εδώ. Το τι διαπραγμα-
τευτική αλεπού υπήρξε ο Λεχ, αλλά και πώς 
συγκυρίες βοήθησαν ή έβαλαν τις τρικλοπο-
διές τους στον λαϊκό ξεσηκωμό, μοιράζουν 
τις μπροσούρες τους στη σεκάνς της ανα-
πάντεχης ικανοποίησης των αιτημάτων και 
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του κρεμάσματος της συμμετοχής του σωμα-
τείου των οδηγών ΜΜΜ, ενώ το πανώ που 
σηκώνουν αγόγγυστα η Γκροτσόφσκα και ο 
Βίτσκιεβιτς, μαζί με κάποια θεάματα πλήθους 
παλμού, δεν είναι δοτά. Αλλά ο filmer τους, 
που κάποτε υπέσκαπτε το σύστημα δουλεύ-
οντας επιπλέον κινηματογραφικά καινοτόμα 
στο εσωτερικό του, τώρα το υπηρετεί κάνο-
ντας μια ταινία συμφιλίωσης (φλερτάροντας, 
πολύ περισσότερο απ’ ό,τι στο «Κατίν», με 
τον τίτλο του… «Γιάννη Σμαραγδή της Βαρ-
σοβίας»). Υπάρχουν και χειρότερα: προσέξτε 
το όνομα του τρέχοντος Υπουργού Πολιτι-
σμού, Μπόγκνταν Ζντρογιέφσκι, ασυνόδευτο 
και φαρδύ πλατύ στα générique τέλους και 
αρχής, ως τιμητικού πάτρονα του φιλμ. Ποιος 
πληρώνει το(ν Άνθρωπο από) Μάρμαρο;

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Μετανάστης από κείθε, ψηφοφόρος του 
Βάιντα ή απλώς των διεθνών σχέσεων; 
Πας τρέχοντας. Γουστάρεις εξωτερικής 
πολιτικής ιστορικό γνώμονα ή απλώς 
κυνηγάς τα bigger than life CV VIP μορ-
φών στο πανί; Δε θα μείνεις αδιάφορος 
ούτε εσύ. Αναλόγως της ιδεολογίας και 
της κατάρτισής σας στην έβδομη τέχνη, 
όμως, το ενδεχόμενο να προδοθεί η 
εκλογή σας είναι παραπάνω από ορατό. 
Οι λοιποί… δεν ξέρω / δεν απαντώ.
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official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.walesafilm.pl/
http://www.youtube.com/watch?v=FO0QJWMYmys
http://www.imdb.com/title/tt2113820/
https://www.facebook.com/WalesaFilm
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http://freecinema.gr/fragoulis-in-3/

