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Τ 
ην Πρωταπριλιά επέλεξε η Ελληνική 
Ακαδημία Κινηματογράφου για να 
ανακοινώσει τις φετινές υποψηφιότητές 
της. Δεν ήταν φάρσα, ούτε καν #trolia! 

Η φάρσα είναι η σχέση του ελληνικού κινηματο-
γράφου με την πραγματικότητα…

Παρακολουθούσα τον εθιμοτυπικό «ντόρο» από 
το διαδίκτυο την Τρίτη. Και αναρωτιόμουν: μας 
δουλεύουν; Ποιο ελληνικό σινεμά; Αυτό που 
πάει άπατο; Ποια Ακαδημία; Αυτή που δέχεται 
την άρνηση σκηνοθετών να συμμετάσχουν ως 
διαγωνιζόμενοι; Και που αρνείται να απαριθμή-
σει και να δηλώσει στον Τύπο πόσοι, επιτέλους, 
ψήφισαν για να βγουν αυτές οι υποψηφιότητες;

Αν και η πιο τραγική αλήθεια των αριθμών βρί-
σκεται στα… εισιτήρια. Σε μια (τρέχουσα) σεζόν 
στην οποία μόλις δύο φιλμ έπιασαν εξαψήφιο 
νούμερο στα ταμεία («Μικρά Αγγλία» και 
«Πέμπτη & 12»)! Βραβείο καλύτερης ταινίας 
μυθοπλασίας; Έχουν προβληθεί οι 4 από τις 6 
(άλλο ανέκδοτο κι αυτό) και αν αφαιρέσεις το 
blockbuster του Παντελή Βούλγαρη (360.480 
εισιτήρια), μιλάμε για παραγωγές που έχουν 
δει σε ολόκληρη την Ελλάδα… 30.962 θεατές! 
Ακόμα κι αν κάνεις τη σούμα, όμως, τα 391.442 

Editorial

ει
κ

ο
ν

ο
γρ

αφ
η

σ
η

: η
λι

ασ
 κ

υρ
ια

ζη
σ

106

Hλίας Φραγκούλης

εισιτήρια δείχνουν και πάλι αποτροπιαστικά. 
Καλύτερος σκηνοθέτης; Οι 30.962 θεατές, ξανά! 
Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος σκηνοθέτης; 
Ο ένας υποψήφιος ακόμη να αντιμετωπίσει 
τα… μοναχικά σκοτάδια της κινηματογραφικής 
αίθουσας, ενώ τα άλλα δύο ονόματα ενδιέφε-
ραν (sic) 6.241 θεατές. Τόπο στο νέο ελληνικό 
σινεμά, ρε παιδιά!

Όχι, δεν είμαι κυνικός. Ρεαλιστής είμαι. Όταν η 
ταινία σου κάνει λιγότερα εισιτήρια κι από τους 
«φίλους» που έχεις στο Facebook, κάτι πρέπει 
να σημαίνει αυτό. Κι ας σου πετάνε τα Like 
με το τσουβάλι. Στο ταμείο τον στέλνεις τον 
άλλον, αγάπη μου; Εκεί σε θέλω.

Υ.Γ. Τον συνάντησα τυχαία τη Δευτέρα το 
βράδυ, στεκόταν πάνω στη μηχανή του, κου-
βεντιάζαμε για την κατάσταση στους κινημα-
τογράφους, ήταν τόσο ζωντανός και κεφάτος, 
παρά τις πικρίες που μας «φορτώνει» η αγορά. 
Λίγες ώρες αργότερα, μας άφησε. Ο Λεωνίδας 
Παπαγεωργίου του ΤΡΙΑΝΟΝ ήταν ένας από 
εκείνους τους ωραίους τύπους που αγαπάνε το 
σινεμά, την αίθουσα, και ζουν εκεί το μεγαλύ-
τερο μέρος του βίου τους. Χωρίς να ξεχνιούνται 
ποτέ γι’ αυτό.

http://www.iliaskyriazis.com/
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CAPTAIN AMERICA 2: Ο ΣΤΡΑ- 
ΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ (2014) 
(CAPTAIN AMERICA: THE WINTER SOLDIER)

η γνωμη του mr. klein

Καπετάνιος Αμέρικας 
και Σκάρλετ με κολλητή 
στολή και φατσάρα 
Ρέντφορντ και σούπερ 
κουλ Τζάκσον και τρελή 
εφεδιά και χιουμοράκι; 
Είμαι το πουτανάκι σου.

3 απριλΙΟΥ 2014 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Περιπέτεια Φαντασίας

Σκηνοθεσία 
Άντονι και Τζο Ρούσο

Καστ 
Κρις Έβανς,  
Σκάρλετ Τζοχάνσον,  
Σάμιουελ Λ. Τζάκσον,  
Ρόμπερτ Ρέντφορντ, 
Σεμπάστιαν Σταν,  
Άντονι Μάκι,  
Έμιλι ΒανΚαμπ

Διάρκεια 
136’

Διανομή  
FEELGOOD

Το εσωτερικό της οργάνωσης S.H.I.E.L.D. δέχε-
ται έντονους κραδασμούς κατόπιν δολιοφθοράς 
εναντίον τού Νικ Φιούρι. Ο Στιβ Ρότζερς / Captain 
America διχάζεται, καθώς πρέπει να επιλέξει 
μέτωπο αλλά και να αντιμετωπίσει μυστηριώδη, 
μασκοφόρο εχθρό από τη Ρωσία με agenda από το… 
μακρινό παρελθόν του;

Η αλήθεια είναι πως το «The Avengers» (2012) του Τζος 
Γουίντον είχε ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη της κομιξάδι-
κης περιπέτειας. Γι’ αυτό και εξεπλάγην πραγματικά με το 
υψηλό, σχεδόν αντίστοιχο ποιοτικά επίπεδο τούτου εδώ του 
sequel του «Captain America» (2011)! Πολύ απλά, κανείς 
δεν το κάνει καλύτερα από τη Marvel. Μπορεί να είναι μια 
συνταγή, αλλά υπηρετεί ένα συγκεκριμένο είδος και με 
μονάδα μέτρησης το entertainment value, ο «Στρατιώτης 
του Χειμώνα» είναι ένα ευχάριστο joyride που σε «ρουφάει» 
μέσα του για 136 λεπτά, μέχρι την τελευταία «κρυφή» 
σεκάνς, μετά τα end credits. Που ξέρεις ότι υπάρχει και 
δε σηκώνεσαι με τίποτα από το κάθισμα προτού τη δεις. 
Έτσι κι αλλιώς, χρειάζεσαι λίγα λεπτά χαλαρότητας για να 
«βγεις» από το όλο τριπάκι αδρεναλίνης και εκκωφαντικής 
δράσης…

Το μόνο μου παράπονο σε σχέση με το φιλμ των αδελφών 
Ρούσο (σε ξαφνιάζει η επιλογή να σκηνοθετήσουν το sequel, 
όταν τους ξέρεις καλύτερα ως δημιουργούς της κωμικής 
τηλεοπτικής σειράς «Community»!) είναι η απουσία 
εκείνου του vintage χαρακτήρα που είχε η πρώτη ταινία, 
με τον Captain America να δρα, πλέον, στο απόλυτο παρόν 
(και μόνο), εναρμονισμένος με τη σύγχρονη «πραγματικό-
τητα», σα να μη συμβαίνει απολύτως τίποτα. Έτσι, από την 
αρχή, εννοείται, σου λείπει αυτή η ιδιαιτερότητα του ήρωα 
που έρχεται από την Αμερική του ’40 και φοβάσαι ότι αυτό 

του Ηλία Φραγκούλη
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θα στοιχίσει στο sequel. Σταδιακά, όμως, 
καταλαμβάνεσαι από τους ταχύτατους ρυθ-
μούς και την εξέλιξη της πλοκής και συνει-
δητοποιείς την ανωτερότητα του δεύτερου 
φιλμ, το οποίο, επίσης, επιτυγχάνει κάτι 
σχετικά τολμηρό για το είδος και τις πιθανές 
απαιτήσεις των fans του φανταστικού ή των 
superheroes: ο «Στρατιώτης του Χειμώνα» 
καταπιάνεται με θέματα… πολιτικής! Που 
αφορούν την παγκόσμια ασφάλεια, τις 
μυστικές υπηρεσίες και το ρόλο τους στις 
ατομικές ελευθερίες και τα δικαιώματα του 
κοινού πολίτη. Χωρίς, φυσικά, να γίνεται μια 
διδακτική ταινία μηνύματος. Η υπερβολή 
και οι υπεράνθρωπες δυνάμεις των ηρώων 
(όχι ως λάθος της Φύσης αλλά της Επιστή-
μης, πάντα) σε επαναφέρουν στη σφαίρα 
τής πηγής του έργου, που είναι τα comics. 
Και σε απελευθερώνουν προς το δρόμο τής 
φυγής και της διασκέδασης.
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Το παλιομοδίτικο, κατά κόρον φορεμένο 
στα 70’s (κλείσιμο ματιού με το casting του 
Ρόμπερτ Ρέντφορντ), μοτίβο ενός θρίλερ 
συνωμοσίας ακολουθεί τις απανωτές σεκάνς 
δράσης και καταστροφών, οι οποίες εξαρ-
γυρώνουν και την πιο απαιτητική προ-
σμονή του θεατή, είτε σε στιγμές θαυμαστού 
μεγέθους (η κορύφωση με τα αεροπλάνα), 
είτε σε άψογα μανουβραρισμένες μονταζι-
ακά αυτοκινούμενες καταδιώξεις (η ενέδρα 
του Νικ Φιούρι), είτε μέσα στα ελάχιστα 
τετραγωνικά μέτρα ενός… ασανσέρ (από τις 
πλέον χαρακτηριστικές στιγμές στις οποίες 
το θέαμα κάνει ιδανικό πάντρεμα και με 
το χιούμορ). Αυτή η συνεχής διάθεση για 
χαβαλέ και αυτοσαρκασμό πατάει πάνω σε 
ένα γερό σενάριο που ξέρει πότε να ανα-
τρέψει τα δεδομένα, προς ποια κατεύθυνση 
να σου τραβήξει την προσοχή, με τι είδους 
χαρακτήρες έχεις να κάνεις και πόσο θα… 
μειδιάς με τις ατάκες ενός φανταστικού 
ήρωα, προσηλωμένου στις αρχές ενός 
φαντάρου ετών… 95!
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Στον ομώνυμο ρόλο, ο Κρις Έβανς δεν είναι 
και κανένας… Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ 
για να αποδώσει κατάλληλα αυτή την 
τουλάχιστον διττή ιδιότητα του σεναρίου, 
όμως, φοράει τη στολή του με αξιοπρέπεια 
και περιφέρει με παιδική αφέλεια το προ-
σωπείο του. Η Σκάρλετ Τζοχάνσον ως Black 
Widow σε κάνει να απορείς γιατί δε γυρίζει 
περισσότερες περιπέτειες, ο Σάμιουελ Λ. 
Τζάκσον είναι… αυτός που ξέρεις, με τον - 
σήμα κατατεθέν - αστεϊστικό στόμφο στην 
προφορά του, ο Falcon τού Άντονι Μάκι δε 
βγάζει ακριβώς… φτερά για να απογειωθεί 
αλλά, ως πρωτάρης, περνάει την «τάξη» 
και στέκει ως ελπιδοφόρα δύναμη, ενώ ο 
Winter Soldier του Σεμπάστιαν Σταν φέρνει 
κάτι ανάμεσα στο «Κοράκι» και σε dark 
εκδικητή από τη νοσηρότητα των anime. 
Κοινώς, μια… ωραία ατμόσφαιρα!

Η πρώτη σκηνή - «έκπληξη», καθώς έχουν 
αρχίσει να πέφτουν οι τίτλοι τέλους, κάνει 
χοντρό teasing για τα… δίδυμα που θα δούμε 
στο sequel των «Avengers» και μας ανοίγει 
την όρεξη για ένα είδος κινηματογράφου 
το οποίο τροφοδοτεί η Marvel ετησίως τα 
τελευταία χρόνια, δίχως να έχει επιφέρει 
κάποια κόπωση. Μεγάλο κατόρθωμα αυτό. 
Και μεγάλο δώρο και η διασκέδαση που 
σου προσφέρουν αυτές οι ταινίες, όσο και 
να… μη θέλεις να το παραδεχτείς.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://marvel.com/captainamerica
http://www.youtube.com/watch?v=82RKQPgeYRs
http://www.imdb.com/title/tt1843866/
https://www.facebook.com/TheWinterSoldierMovie
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Περιπέτεια με comics καταβολές που 
δεν προσβάλλει κανενός είδους κοινό 
ή ηλικιακά target groups, σαφώς πιο 
βελτιωμένο από το πρώτο «Captain 
America», με καστ πραγματικό 
μαγνήτη, ωραίες δόσεις χιούμορ και 
αναφορές στην pop κουλτούρα (από τα 
κατασκοπευτικά θρίλερ της δεκαετίας 
του ’70 μέχρι το «WarGames» του 1983 
και βάλε). Περνάς χάρμα. Το 3D του δεν 
είναι υποχρεωτικό. Αν αρνείσαι τη δια-
σκέδαση μέσω τέτοιων έργων, υπάρχει 
πάντα και η ψυχανάλυση…
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ΖΗΤΩ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (2013) 
(VIVA LA LIBERTA)

του Άγγελου Μαύρου

Δραπετεύοντας προεκλογικά σε παλιά φιλενάδα του 
στο Παρίσι (script girl σε γυρίσματα και γυναίκα Ασι-
άτη auteur με κορούλα) από εσωκομματική αμφισβή-
τηση, δημοσκοπική κατιούσα και γιουχάισμα ομιλίας, 
ο «πεσμένος» γ.γ. της ιταλικής αξιωματικής αντιπολί-
τευσης αντικαθίσταται κρυφά, σε μια παρακινδυνευ-
μένη κίνηση απελπισίας τού εξ απορρήτων του, από 
τον άσημο δίδυμό του, φιλόσοφο με πρόσφατο εξιτή-
ριο από ψυχιατρείο και απροσδόκητη δυναμική. Θα 
(τους) βγει;

Προσχώρηση στον μαχητικό σχηματισμό της σελιλόζης τού 
τελευταίου βραβευμένου μυθιστορήματός του, η πρώτη ται-
νία του Σισιλιάνου Αντό με ελληνική διανομή είναι μια (επι)
κριτική λοξή ματιά όχι τόσο στα αδιέξοδα της Δημοκρατίας 
κομμάτων και πολιτών (θα ήθελε), όσο στο «ντιβάνι» και στην 
«κουζίνα» τής - ως πρόπερσι (οπότε και γυρίστηκε το φιλμ) 
ποικιλοτρόπως δοκιμαζόμενης και επί καιρό στον προθάλαμο 
της εξουσίας τού μπερλουσκονισμού - Αριστεράς στη γείτονα. 
Θα μπορούσε να είναι και μια συγκυβέρνηση του «Να Είσαι 
Εκεί, κύριε Τσανς» του Άσμπι με το «Saving Grace» 
του Γιανγκ - αλλά προτιμά να διαδρομίζεται, γλιτώνοντας 
πάντως τη διαγραφή, μεταξύ του «Dave, Πρόεδρος για μια 
Μέρα» του Ράιτμαν και του «Έχουμε Πάπα» του Μορέτι. 

Τα ποσοστά πρόθεσης ψήφου πέφτουν κυρίως στη φλου 
αρτιστίκ ατζέντα ομφαλοσκόπησης και διμερών σχέσεων 
τής «κρύβε λόγια» γαλλικής περιοδείας τού αλλοτριωμένου 
σινιόρε «γενικού». Ο οποίος, αναζητώντας τον χαμένο χρόνο 
του (ουχί προυστικά, και ψιλοπροσθέτοντας στον χαμένο 
χρόνο της μυθοπλασίας), κάνει refresh ως best boy κινημα-
τογραφικής παραγωγής, που ανταλλάσσει διατρανώσεις περί 
του πού τέμνονται σινεμά και πολιτική με τον... Γουόνγκ Καρ 
Γουάι μεσιέ τής γκόμενας της νιότης του. 

3 απριλΙΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι δίδυμοι στην 
Ιταλία και μιλάνε. Ο ένας 
είναι και πολιτικός. Πόσο 
χειρότερο θέλεις να σου 
το κάνω;

Είδος 
Πολιτική Δραματική Κομεντί

Σκηνοθεσία 
Ρομπέρτο Αντό

Καστ 
Τόνι Σερβίλο,  
Βαλέριο Μασταντρέα,  
Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι,  
Μικέλα Τσεσκόν,  
Τζιανρίκο Τεντέσκι,  
Έρικ Νγκουγέν,  
Αντρέα Ρέντσι

Διάρκεια 
94’

Διανομή  
ΔΑΝΑΟΣ
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Παράλληλα, «τρέχει» το στημένο πρό-
γραμμα τού φτυστού αδελφού του, ο οποίος 
με «σφυριγμένο» τικ νότες από τη «Δύναμη 
του Πεπρωμένου» τού Βέρντι (η ξύπνια, πλάι 
σε Σούμπερτ και Φορέ, μουσική τρόικα που 
σιγοντάρει το έδρανο του OST του Μπέτα) το 
φιλοσοφεί σε εκρήξεις αλεγρίας, ευφράδειας 
και εναργούς «κατεβάσματος» των παραταξι-
ακών credo. Παραξενεύοντας συμπεριφορικά, 
στην - όχι σκληρή, τουλάχιστον - γραμμή 
αιώνων της φάρσας πλαστοπροσωπίας, αλλά 
τελικά προσαρτώντας: ένα δημοσιογράφο 
(που βγάζει... τρελό αποκλειστικό hot δηλώ-
σεων), ένα δελφίνο και μία όμορη πιθανή 
σύμμαχο (που πρέπει να τουμπαριστούν), τον 
Πρόεδρο της χώρας (που κρούει τον κώδωνα 
του κινδύνου για την αίσθηση απουσίας των 
προοδευτικών δυνάμεων ως ιδεολογικού 
αναχώματος στο μπούνγκα μπούνγκα), τον 
κοσμάκη («Ιταλοί, σταματήστε να βάφετε τα 
μαλλιά σας!»), την Καγκελάριο της Γερμα-
νίας (με ένα tango). Η σε βαθμό φλωράντζας 
αντι-πυγμή μετριοπάθειας του παρατρεχά-
μενου εμπνευστή τού colpo grosso είναι ο 
τρίτος αποστάτης τού parlamento τού Αντό, 
ενσαρκωμένος από τον θαυμάσιο, πάντως, ως 
έκπληκτο κολαούζο Μασταντρέα. 
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Πλάι του, στο τρίτο και φαρμακερό κατέβα-
σμά του ως πατέρας τού Έθνους στη μεγάλη 
οθόνη (μετά τις ερμηνείες του ως υπέρμαχος 
της ευθανασίας senatore στο «Η Ωραία Κοι-
μωμένη» και παλιότερα ως Τζούλιο Αντρεότι 
στο αρτίστικου knack και προσωπογραφικής 
υποβολής «Il Divo» του Σορεντίνο, ανδρι-
άντα τού πιο αμφιλεγόμενου και σκιώδους 
μακαρονά ηγέτη των νεότερων χρόνων), ο 
«θεός» Σερβίλο αναδεικνύεται παμψηφεί 
ένας πληθωρικών αποχρώσεων και απρό-
βλεπτων αντιδράσεων (σε αντίθεση με το 
σενάριο και την αφήγηση) Ιανός της υποκρι-
τικής, αποθεωτικά λαοπλάνος είτε ως απο-
καρδιωμένο #1 «στρείδι» ενός Εκτελεστικού 
Γραφείου ο οποίος ψάχνεται στα παλιά και 
απλά τού βίου, είτε ως ποιητικά ελευθερόστο-
μος «κλώνος», εγέρτης ενός partito και του 
πόπολου. Το έτι σπουδαιότερο; Με τον ένα 
να καθρεφτίζεται γονιδιακά, αντεστραμμένα 
στον άλλο. 

Η... τέλεια ομορφιά του, συν εμπνευσμένα 
και εμπνευστικά λογάδικα ξεσπάσματα (αλλά 
σίγουρα όχι η μπροσούρα «Για Όσους Διστά-
ζουν» του Μπρεχτ σε μία δημηγορία) τού 
φερτού αντι-ενεργούμενου δίνουν αυτοδυ-
ναμία, με το ταχυδακτυλουργικού μυστηρίου 
φινάλε, όπου το διφορούμενο της εκ νέου 
τράμπας ή όχι των δύο ανδρών επιτέλους 
συναρπάζει, να είναι η πολυεδρική: ο μες 
στην καλή χαρά, πανέτοιμος να εφαρμόσει 
το δικό του «άλλαξέ τα όλα!» είναι ο κιοτής 
πολιτευτής πίσω στο θώκο του, αναζωογονη-
μένος άρδην ή το... παθολογικής ειλικρίνειας 
«αίμα» του ακόμα στη θέση του; 
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official trailer

imdb

link me

http://www.youtube.com/watch?v=YSvNVmX6Odw
http://www.imdb.com/title/tt2523600/
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Sine qua non για τους tifosi της πολιτι-
κής και της τρικολόρε πραγματικότητας. 
Εξαιτίας του «διπλού» κλου, θα το βρουν 
σε κάποιο βαθμό «ούνα φάτσα ούνα 
ράτσα» οι πιο «βαμμένοι» arthouseάδες. 
Μουλτιπλεξάδες και τηλεορασάκηδες 
μιας κάποιας ηλικίας, δε θα το μαυρίζατε 
- αν πηγαίνατε. Ακούς ιταλικά ή «θα» 
με ξύλινη γλώσσα και βγάζεις σπυράκια; 
Ρίχνεις άκυρο, δεν το συζητάμε.

Ecco «l’ illuzione di vivere», που είχε πει σε 
ανύποπτο χρόνο και ο ήρωας. L’ illuzione 
di cinema, επίσης - θαυμαστά. Κρίμα που 
έπρεπε να κλείσουν οι κάλπες για να υλο-
ποιηθεί υπέρ ημών αυτή η παροχή. Και πώς 
μπαίνουν στο συνδυασμό, τελευταία στιγμή 
από το παράθυρο των ζενερίκ, 80’s πλάνα τού 
Φελίνι διαμαρτυρόμενου per la strada για τη 
διακοπή από διαφημίσεις των προβαλλόμε-
νων ταινιών στο χαζοκούτι; Αλλά το εν γένει 
πρόγραμμα μας είχε, ούτως ή άλλως, μισοπεί-
σει. Να το πάρει Το Ποτάμι: δεν ξέρω, από 58 
και Σύριζα, κατά πόσο θα καρπίσει ΔΗΜΑΡ 
Η Ελιά...

https://www.facebook.com/ToMikroPsari
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https://www.facebook.com/ToMikroPsari
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ΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ  
ΤΗΣ ΒΙΑΣ (2013) 
(ZULU)

του Ηλία Φραγκούλη

Μαύρος αστυνομικός διοικητής και λευκός ντετέκτιβ 
αναλαμβάνουν να εξιχνιάσουν υπόθεση δολοφονίας 
νεαρής κοπέλας στο Κέιπ Τάουν. Θα βρεθούν στα ίχνη 
εμπόρων ναρκωτικών που πλασάρουν νέο είδος «σκό-
νης», η οποία προκαλεί ανεξέλεγκτες παρενέργειες 
και, βασικότερα, δεν είχε δημιουργηθεί για τέτοιου 
είδους χρήση…

Ένα αστυνομικό θρίλερ βασίζεται κυρίως πάνω στην πλοκή 
του, στον τρόπο με τον οποίο θα σου αφηγηθεί το μυστήριο 
της υπόθεσής του, αλλά και στο σασπένς που θα κρατήσει 
το ενδιαφέρον σου μέχρι να ξεκαθαρίσει το «τοπίο» και να 
καταλήξει στην πλήρη διαλεύκανση του σχετικού whodunit. 
Το «Ακρωτήρι της Βίας», με έναν εκτελεστικά αξιοθαύμαστο 
τρόπο, καταφέρνει να… αποτύχει σε κάθε επίπεδο!

Αρχικά, αφήνει σχεδόν ανεκμετάλλευτο το background τού 
τόπου στον οποίο διαδραματίζεται, παραπαίοντας μεταξύ 
«έγχρωμων» κοινωνικών αιχμών και post-apartheid πολιτι-
κής καταγγελίας, χωρίς σοβαρές βάσεις. Θέλει να «μιλήσει», 
αλλά, στην τελική, έχει πάει εκεί για… «τουρισμό» (αν και 
σπάνια αντιλαμβάνεσαι το location της Νότιας Αφρικής 
και παρά τη στερεοτυπική χρήση των σεκάνς καταδίωξης 
στις παραγκουπόλεις, που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε 
σε σχετικά φιλμ, ο Ζερόμ Σαλ εδώ μάλλον… βαριέται να 
μπει στον κόπο!). Το δε σενάριο αγγίζει τόσο πολύ τα όρια 
του σουρεαλισμού (η επεξήγηση - flashback της ασεξουαλι-
κής συμπεριφοράς του χαρακτήρα που υποδύεται ο Φόρεστ 
Γουίτακερ θα σου χαρίσει το πρώτο γέλιο), που δυσκολεύε-
σαι να χωνέψεις τις ανατροπές του, τις υποπλοκές και τους 
«εφεδρικούς» χαρακτήρες, οι οποίοι μοιάζουν απαραίτητοι 
μονάχα για να υπάρξουν μερικά πτώματα παραπάνω! Για 
χαρακτήρες, ούτε να το σκέφτεσαι…

Όταν καταλάβεις πως ο πρώτος φόνος ήταν «της κακιάς 

3 απριλΙΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Κάτι μπάτσοι ψάχνουν 
την αλήθεια πίσω από 
σκληρό ναρκωτικό που 
σου φέρνει τρέλα στην 
Αφρική. Περισσότερη 
θα έβρισκαν στους Sex 
Pistols…

Είδος 
Αστυνομικό Θρίλερ

Σκηνοθεσία 
Ζερόμ Σαλ

Καστ 
Ορλάντο Μπλουμ,  
Φόρεστ Γουίτακερ,  
Τάνια βαν Γκράαν,  
Πάτρικ Λάιστερ

Διάρκεια 
110’

Διανομή  
ODEON
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της ώρας» και φανερωθεί ποιο είναι το 
αληθινό ζητούμενο γύρω από τις αστυνομι-
κές έρευνες, περιμένεις να δεις ένα άλλου 
τύπου θρίλερ, με έντονη δράση και (κλισέ) 
αποκαλύψεις που θα σε κατευθύνουν σε 
μια αξιοπρεπή κορύφωση. Ατυχώς, ο ρυθ-
μός παραμένει πάντοτε πλαδαρός και η 
αλήθεια ξετυλίγεται σαν ταφόπλακα που 
βαράει κατακέφαλα την ανοχή του θεατή, ο 
οποίος θα «σπάσει» στη μεγάλη σε διάρκεια 
σκηνή «καταδίωξης» (εδώ θα γελάσει ο κάθε 
πικραμένος) στην έρημο. Για την ιστορία, 
το φιλμ έκλεισε το Φεστιβάλ των Καννών 
το 2013, αποκλειστικά και μόνο επειδή ο 
σκηνοθέτης (και το sales agency) του είναι εκ 
Γαλλίας. Εδώ καταλαβαίνεις την αντίφαση: 
η χώρα που έχει θαυμαστή παράδοση στο 
είδος, καταδέχτηκε να δώσει καλλιτεχνικό 
άλλοθι σε τέτοια σκαρταδούρα. Λέγε με και 
«σωβινισμό».

official trailer

imdb

link me

http://www.youtube.com/watch?v=R-6PllerL3c
http://www.imdb.com/title/tt2249221/
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν έχεις τη διάθεση να πας μέχρι την πλη-
σιέστερη κινηματογραφική αίθουσα για 
ένα φιλμ που θα χάζευες σχεδόν μονάχα 
επειδή… δεν έχει τίποτε άλλο στην τηλε-
όραση εκείνη την ώρα, it’s a free world, 
κάνε τα κουμάντα σου. Οι κάπως πιο 
ευαίσθητοι θεατές, ας είναι ενήμεροι ότι 
θα παρακολουθήσουν σκηνές σαδιστικής 
βίας και διαμελισμών, ουχί ένθεση προς 
τέρψιν των γκοράδων, φυσικά, αλλά 
φτηνό τρικ εντυπώσεων.
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http://freecinema.gr/fragoulis-in-3/

