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Σ ε περίπτωση που δεν το έμαθες από τα 
social, βγήκε μια φωτογραφία από τη 
νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «The 
Lobster». Δείχνει δύο από τους πρωταγω-

νιστές της να… κάθονται. Ακριβώς το αντίθετο με 
τα όσα συνέβαιναν στους «οπαδούς» του σκηνο-
θέτη προ ετών.

Το Μάη του 2009, όταν ο «Κυνόδοντας» συμ-
μετείχε στο Un Certain Regard του Φεστιβάλ των 
Καννών, μετά την επίσημη πρεμιέρα όλοι έτρε-
χαν να κρυφτούν, μην τύχει και συναντήσουν 
άλλον Έλληνα στο δρόμο και τους ρωτήσει αν 
τους άρεσε η ταινία! Η γαλλική εταιρεία που είχε 
τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του φιλμ για τις 
υπόλοιπες αγορές του κόσμου μας είχε καλέσει 
«για ένα drink» μετά την προβολή. Οι παραγωγοί 
της ταινίας ήταν περισσότεροι από τους ντόπιους 
παριστάμενους, αν καταλαβαίνεις έναν κάποιο 
διακριτικό υπαινιγμό…

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Λάνθιμος «βίωνε» 
(ουχί στο πετσί του και ιδίοις όμμασι, ευτυχώς) 
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Editorial 112

Hλίας Φραγκούλης

αυτή την… αγάπη από τον ελληνικό Τύπο. Στο 
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του 2005, στη δημοσι-
ογραφική τής πρώτης προσωπικής του δουλειάς 
(κάνουμε τα στραβά μάτια για το τερατούργημα 
του Λαζόπουλου…), «Κινέττα», η πλειοψηφία 
των «επαγγελματιών» είχε τραπεί ξανά σε φυγή, 
ενώ οι περισσότεροι από εκείνους που έμειναν 
μέχρι τέλους στην αίθουσα… κοιμόντουσαν! Δε θα 
ξεχάσω ποτέ συνάδελφο, ο οποίος τινάχτηκε από 
το κάθισμά του (και τον βαθύ ύπνο) στο άκουσμα 
του τραγουδιού του Μίμη Πλέσσα, «Από Σένα 
Αρχίζουν Όλα», στην πανέμορφη εκείνη σκηνή με 
την καθαρίστρια στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου, 
για να με ρωτήσει το αποστομωτικό: «Gay είναι ο 
σκηνοθέτης;» (ρίξε το φταίξιμο στην Τζένη Βάνου)! 
Εκείνη τη χρονιά, το δούλεμα που έτρωγες αν έλε-
γες ότι σου είχε αρέσει η ταινία του Λάνθιμου…

Ίσως αυτό που μπορεί να σώσει το ελληνικό σινεμά 
(ακόμη και από το… κακό publicity!) να είναι… ο 
Κόλιν Φάρελ. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Και από το 
«Chevalier» της Αθηνάς Τσαγγάρη κυκλοφόρησε 
μια φωτογραφία αυτές τις μέρες, αλλά δεν έσκουξε 
έτσι κανείς. Δεν παίζει ο Φάρελ εκεί. Ναι.

http://www.iliaskyriazis.com/
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GODZILLA (2014)

η γνωμη του mr. klein

Το πιο γλυκούλι τέρας 
made in Japan βρυχάται 
από τις Φιλιππίνες μέχρι 
το Σαν Φρανσίσκο. Πάτα 
με, Γκότζιρα, πάτα με!

H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Περιπέτεια Φαντασίας
Σκηνοθεσία 
Γκάρεθ Έντουαρντς
Καστ 
Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον,  
Μπράιαν Κράνστον,  
Ζιλιέτ Μπινός,  
Κεν Γουατανάμπε,  
Σάλι Χόκινς,  
Ντέιβιντ Στράδερν
Διάρκεια 
123’
Διανομή  
VILLAGE FILMS

Με κάθε βήμα του σείεται η γη, με κάθε βρυχηθμό 
του παγώνει το αίμα. Ο Γκότζιρα επιστρέφει στην 
κινηματογραφική πραγματικότητα πιο εντυπωσιακός 
από ποτέ, έτοιμος να αποδείξει ποιος είναι ο πραγμα-
τικός «βασιλιάς» και να αντιμετωπίσει με την ευκαι-
ρία τεράστια τέρατα που απειλούν ολόκληρο τον 
πλανήτη. Ή αλλιώς... «ΓΚΡΡΡ ΣΜΑΣ ΚΑΜΠΟΥΜ»!

Πολύ πριν από το «Pacific Rim» και ανεξάρτητα από την 
υπερ-πληθώρα χολιγουντιανών ταινιών καταστροφής των 
τελευταίων δεκαετιών, η Άυτού Υψηλότης. Γκότζιρα (όπως 
είναι και η αυθεντική ονομασία τού πλάσματος) ήταν ανέ-
καθεν το αρχετυπικό kaiju, που ισορροπούσε ανάμεσα στην 
τρομολαγνεία των δεκαετιών του 1950 και του 1960 και την 
οικολογική ανησυχία, πάντα πρόθυμος να ισοπεδώσει κάποια 
μεγαλούπολη στις ακτές του Ειρηνικού ωκεανού, είτε μόνος 
του είτε με τη βοήθεια κάποιου εξίσου υπερμεγέθους τέρατος. 

Ευτυχώς, παρά το σύγχρονο στήσιμο της ιστορίας, ο Γκάρεθ 
Έντουαρντς δε φαίνεται να ξεχνά την πραγματική προέ-
λευση του (ας το παραδεχτούμε) «ήρωα» και δημιουργεί ένα 
φιλμ που είναι τόσο μοντέρνο, ακολουθώντας τις σύγχρονες 
επιταγές για θέαμα που (σχεδόν κυριολεκτικά) δε χωράει 
στην οθόνη, όσο και... retro, καθώς όχι μόνο δανείζεται την 
αυθεντική μορφή τού Γκότζιρα αλλά βυθίζεται και στις 
θεματικές των πρώτων ταινιών του (συμπεριλαμβανομένης 
και της εμφάνισης επιπλέον τεράτων και των μεταξύ τους 
αναμετρήσεων, φέρνοντας στο μυαλό εποχές «Γκοτζίλα 
Εναντίον Μόθρα»). Παίρνει το χρόνο του μέχρι να εισαγά-
γει το τέρας, μπλέκει γύρω από την ιστορία του δόκτορες και 
ειδικούς που με μέγιστη σοβαρότητα απαγγέλλουν ψευτοε-
πιστημονικές, ουσιαστικά, ανοησίες, τονίζει το δράμα ανά-
μεσα στους περιφερειακούς ανθρώπινους χαρακτήρες μέχρι 
να αρχίσουν οι… κατεδαφίσεις και προετοιμάζει το έδαφος 

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

15 μαϊΟΥ 2014
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της καταστροφής με το πρώτο ορεκτικό 
τέρας, ακριβώς όπως θα έκανε και μια ταινία 
της αρχικής ιαπωνικής σειράς.
Μέχρι την επίσημη παρουσίαση του τέρα-
τος, το πρώτο μισό της ταινίας αναλώνεται 
κυρίως σε στερεοτυπικούς χαρακτήρες, 
οι οποίοι επιδίδονται σε στερεοτυπικές 
ενέργειες (ξέρεις, παιδικά τραύματα, εκκρε-
μότητες από το παρελθόν, μυστηριώδεις 
επιχειρήσεις που σχετίζονται με το παρόν, 
συνωμοσίες, μυστηριώδεις επιστημονικές 
δραστηριότητες, όλα θα τα βρεις εδώ), όμως, 
άπαξ και ο ο Γκότζιρα κάνει την εμφάνισή 
του, τα πάντα αλλάζουν επίπεδο και κάθε 
λεπτό αναμονής αποκτά αυτόματα αξία 
μπροστά στις εικόνες εκπληκτικής σύνθεσης 
τις οποίες «γεννάει» ο Έντουαρντς. Η πρώτη 
εμφάνιση του Γκότζιρα μετά το tsunami, η 
μάχη του με το Μούτο στο αεροδρόμιο του 
Τόκυο, η ήδη σκηνή ανθολογίας με τους 
αλεξιπτωτιστές, το παράξενο ζευγάρωμα των 
δύο τεράτων, οι παράπλευρες απώλειες που 
αποτυπώνονται μέσα από αντανακλάσεις ή 
off-camera, με το φως των εκρήξεων και τον 
έντονο καπνό να μαρτυρά μόνο την ύπαρξή 
τους, δημιουργούν ένα εντυπωσιακό σερί 
σεκάνς, οι οποίες απαρτίζουν ένα ασυνήθι-
στο blockbuster, που τεχνηέντως αποφεύγει 
τη μόνιμη παγίδα κάθε σύγχρονου δείγματος 
του είδους: το φρενήρες μοντάζ. 
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Κάθε σκηνή είναι χωροθετημένη με τάξη, 
κάθε πλάνο καλύπτει το χρόνο που χρειά-
ζεται, η κάμερα δανείζεται τον αργό ρυθμό 
κίνησης των τεράτων για να αποτυπώσει 
καθαρά κάθε τους ενέργεια και οι γωνίες 
λήψεις επιλέγουν πρωτότυπες και απρό-
σμενες διαδρομές για να παρουσιάσουν 
τη δράση. Ο Έντουαρντς δεν επιθυμεί να 
εντυπωσιάσει με το βαθμό των εκρήξεων ή 
τις γρήγορες εναλλαγές των σκηνών αλλά 
να δημιουργήσει σταδιακά μια υπνωτιστική 
ατμόσφαιρα, που χαρίζει στους πραγματι-
κούς, τεράστιους πρωταγωνιστές του θεϊκές 
διαστάσεις. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι 
ο «Godzilla» του Έντουαρντς χαρακτηρί-
ζεται από μια οξύμωρη αίσθηση οικονομίας 
καθώς, έχοντας αποκομίσει εμπειρία από το 
low budget παρελθόν του με το «Monsters» 
(2010), ο σκηνοθέτης προτιμά υπαινικτικές 
πρακτικές που κάνουν στην άκρη μόνο όταν 
έρχεται η ώρα για τη ρεαλιστική αποτύπωση 
μιας μεγάλης καταστροφής. Αυτό οδηγεί σε 
ένα πραγματικά ακριβό φιλμ, που ενώ ανα-
πόφευκτα προδίδει τον προϋπολογισμό του, 
δεν αγωνιά να τον «τρίψει» ξεδιάντροπα στο 
πρόσωπο του θεατή.
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Εξάλλου, μιλάμε για μια ταινία που η κύρια 
θεματική της αφορά τη σύγκρουση μεταξύ… 
τριών τεράστιων τεράτων! Οι ανθρώπινοι 
χαρακτήρες παραμένουν μέχρι το τέλος 
«χάρτινοι», βοηθώντας ουσιαστικά μόνο 
στο να δώσουν προοπτική στην πραγματική 
διάσταση του μεγέθους των τεράτων και να 
παρουσιάσουν μέσα από τα μάτια τους την 
εξωπραγματική αλληλουχία των γεγονότων. 
Δεν είναι οι προσωπικές ιστορίες τους που 
έχουν ενδιαφέρον αλλά η προσωπική τους 
ματιά και τα ερεθίσματα που λαμβάνουν οι 
αισθήσεις τους. Ακριβώς γι’ αυτό, η ηχητική 
μπάντα της ταινίας (εξαιρετικός Αλεξάντρ 
Ντεσπλά για άλλη μια φορά στον τομέα της 
μουσικής) άλλοτε επικεντρώνεται στον ήχο 
της καταστροφής, άλλοτε στις βαθιές ανάσες 
των ανθρώπων, άλλοτε στις κραυγές τους, 
άλλοτε στην απόλυτη σιωπή. Η ιστορία του 
Γκότζιρα δεν είναι η ίδια χωρίς τους ανθρώ-
πους, ακόμα και αν εκείνοι χάνονται αναπό-
φευκτα στη σύγκριση.
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Στο τέλος, αυτό που καταφέρνει ο Έντου-
αρντς είναι να δημιουργήσει ένα φιλμ που 
εντυπωσιάζει τις αισθήσεις αλλά δε ζαλίζει, 
που είναι σοβαρό αλλά όχι σοβαροφανές, 
αναγνωρίζοντας την… b-movie προέλευση 
της ιστορίας και της επιστημονικής της αιτι-
ολόγησης, που δε βασίζεται στην ανθρώπινη 
παρουσία αλλά τη χρησιμοποιεί ως μέσο 
αποτύπωσης των γεγονότων. Ακόμα και η 
οικολογική διάσταση της ταινίας ανταλλά-
ζει το «η ραδιενέργεια φταίει για όλα» του 
αυθεντικού «Godzilla» σε «η φύση θα λύσει 
μόνη της όλα της τα προβλήματα», μεταφέ-
ροντας το επίκεντρο της ιστορίας μακριά 
από τα ανθρώπινα χέρια. Εξήντα χρόνια 
μετά την πρώτη του εμφάνιση, ο Γκότζιρα 
μπορεί να ξεκινήσει και πάλι να βρυχάται, 
όπως του αξίζει.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.godzillamovie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=vIu85WQTPRc
http://www.imdb.com/title/tt0831387/
https://www.facebook.com/GodzillaMovieGR?brand_redir=1
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αγνό σινεμά διασκέδασης, που ούτε σε 
υποτιμά αλλά ούτε και μεταβάλλει την 
προβολή σου σε αναίτια ψυχαναλυτική 
ιστορία. Το τέρας βρυχάται και εσύ 
δεν μπορείς να ξεκολλήσεις τα μάτια 
από την οθόνη! Μην ψάχνεις ανάλυση 
χαρακτήρων, μην αναζητάς επιστημο-
νική τεκμηρίωση, μην προσπαθείς καν 
με τη λογική σου να δώσεις βάση στα 
γεγονότα. Απλά, απόλαυσε τη δράση 
και ανακάλυψε πόσο είχε λείψει ένα 
εντυπωσιακό και καλογυρισμένο φιλμ 
καταστροφής. Ακόμα εδώ είσαι;
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Ο ΣΩΣΙΑΣ (2014) 
(THE DOUBLE)

Είδος 
Δράμα
Σκηνοθεσία 
Ρίτσαρντ Αγιοάντε
Καστ 
Τζέσι Άιζενμπεργκ,  
Μία Γουασικόφσκα,  
Γουάλας Σον,  
Τζέιμς Φοξ
Διάρκεια 
93’
Διανομή  
WEIRD WAVE

του Ηλία Φραγκούλη

Υπαλληλίσκος του δημοσίου έρχεται αντιμέτωπος με 
νέο συνάδελφο που του μοιάζει ολοκληρωτικά, αλλά 
κανείς άλλος δεν το προσέχει ή το παραδέχεται. Ο… 
άλλος «εαυτός του» θα αρχίσει να συμπεριφέρεται 
ανταγωνιστικά στη δουλειά και θα θελήσει να του 
«φάει» και το κορίτσι που δειλιάζει να διεκδικήσει. 
Πώς νικάς τον τέλειο «σωσία» σου;

Μετά το «χιπστερικό» σουξέ τού «Submarine» (2011), ο 
Ρίτσαρντ Αγιοάντε αφήνει τη νεανική φρεσκάδα ενός «πρω-
τολείου» και ξανοίγεται σε κάτι πολύ πιο φιλόδοξο, αλλά 
με μέσα «χειροποίητου» low budget έργου, εμπνευσμένου 
από την ομώνυμη νουβέλα του Φιοντόρ Ντοστογέφσκι. «Ο 
Σωσίας» δεν έχει απολύτως καμία σχέση με το προηγούμενο 
φιλμ του Αγιοάντε και σίγουρα θα ξενίσει (ίσως και στα όρια 
της ενόχλησης) τους fans της πρώτης ταινίας του σκηνοθέτη. 
Αποτελεί, όμως, μια θαυμάσια ευκαιρία για trivia παιχνίδι 
αναφορών και στιλιστικών επιδράσεων για κινηματογραφό-
φιλους που αρέσκονται στο «διαφορετικό».

Η φόρμα της αφήγησης και ο σκηνογραφικός σχεδιασμός 
παίρνουν το πάνω χέρι εδώ, μέσα σε ένα φουτουριστικό 
σύμπαν κλειστών χώρων, δίχως χρονολογική τοποθέτηση, 
αλλά με ταυτότητα που παραπέμπει στη δεκαετία του ’50 (ή 
εκεί τριγύρω), σχεδόν με τον τρόπο που οραματιζόταν το μέλ-
λον ο Τέρι Γκίλιαμ στο «Brazil» (1985). Η κάμερα του Αγιο-
άντε βρίσκεται μονίμως εγκλωβισμένη σε τέσσερις τοίχους 
ή καλύπτεται από τη μουντίλα του σκοταδιού της νύχτας, 
εξυπηρετώντας τις προφανείς ανάγκες του χαμηλού κόστους 
παραγωγής και καλύπτοντας πιθανές κακοτοπιές των βιομη-
χανικών (κυρίως υπόγειων) locations.

Το ενδιαφέρον στοιχείο «ανατροπής» σε ολόκληρο αυτόν 
το σχεδιασμό είναι μια ακόμη πιο minimal, παλιοκαιρίσια 
αισθητική που δανείζεται πολλά από τη χωροθέτηση των 

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας σπαστικός 
τύπος που συναντά  
έναν άλλο σπαστικό τύπο 
που του μοιάζει… φτυ-
στός, που λέμε!  
Αν θέλεις να αυτοκτονή-
σεις, πέτυχες διάνα. Αν 
έχεις και τα χάπια σου 
μαζί, το σώζεις…

15 μαϊΟΥ 2014
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χαρακτήρων του φιλμ μέσα σε ένα… καου-
ρισμακικό habitat, ενίοτε και συμπεριφο-
ρικό, που βρίσκει και τη «rock» εκτόνωσή 
της στη σκηνή του χορού, η οποία θα μπο-
ρούσε να είχε βγει ατόφια και απαράλλαχτη 
από ταινία του Άκι! 
Καουρισμάκι και Γκίλιαμ σε προσφορά του 
ενός; Και όχι μόνο! Ο ψυχισμός του «Σωσία» 
κουβαλάει κάμποσα καφκικά στερεότυπα, 
τα οποία συναντούν μέχρι και τον «Ένοικο» 
(1976) του Ρομάν Πολάνσκι, καθώς αμφισβη-
τούμε όλο και περισσότερο τη διανοητική 
κατάσταση και τα συναισθήματα του κεντρι-
κού ήρωα, που βρίσκεται ανάμεσα στην 
αυτοχειρία και την παραίσθηση. Τα υπαρξι-
ακά άγχη τού Σάιμον ταυτίζονται υπέροχα 
με τη γραφειοκρατική δυστοπία και την 
ολίσθηση προς την τραγικότητα ενός σχεδόν 
προσχεδιασμένου θανάτου, στο κρεσέντο 
αναμέτρησης των ταυτόσημων περσόνων του 
φιλμ. Απλά, η προβλεψιμότητα του μοτί-
βου αυτού του «διπλού» χαρακτήρα, μετά 
το πρώτο μισό της ταινίας, κοπιάζει λίγο 
παραπάνω για να σε πείσει για την εγκε-
φαλικότητά του, καθώς εγκαταλείπει κάθε 
ίχνος χιούμορ, με την εικαστική λούπα της 
σκηνογραφίας να βάζει τρικλοποδιά στον 
ίδιο της τον εαυτό.
Στην τελική, ο «Σωσίας» αντέχει στη 
σύγκριση με την πληθώρα των αναφορών 
του, επειδή τολμά να προσφέρει ένα πνεύμα 
«αναμασημένο» μεν οπτικά, αλλά με τη 
«χωνεμένη» γνώση και τη νοημοσύνη τού τι 
θέλει να πει ως περιεχόμενο, πόσω μάλλον σε 
μια εποχή κινηματογραφικού… ταχυφαγείου.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.magpictures.com/thedouble/
http://www.youtube.com/watch?v=XG8qATRtNuU
http://www.imdb.com/title/tt1825157/
https://www.facebook.com/thedoublefilm
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Φιλμικό αξιοπερίεργο και εγκεφαλική 
σπαζοκεφαλιά για το mainstream κοινό, ο 
«Σωσίας» πρόκειται να κουράσει εκείνους 
που δε θα αναγνωρίσουν τις λογοτεχνι-
κές ή και αισθητικές πηγές του έργου. Οι 
θεατές που «κλωτσάνε» στο φανταστικό 
ή σε κάπως πιο ερμητικά κλειστά φιλμ, δε 
θα νιώσουν τόσο την πρόκληση που προ-
σφέρει ο Αγιοάντε. Οι οπαδοί τού Γκίλιαμ 
θα ταυτιστούν ευχάριστα με τούτο τον 
μακρινό «συγγενή» του.
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SUZANNE (2013)

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

Αντιδραστική, αυτοκαταστροφική κορασίδα εκ Γαλ-
λίας κάνει τα πάντα για να βάλει τον εαυτό της σε 
μπελάδες, να καταστρέψει το μέλλον της, να πετάξει 
από το παράθυρο κάθε ευκαιρία μιας βαρετής ζωής. 
Αυτή είναι μια ολόκληρη 25ετία από τη ζωή της.

Στην πρώτη σκηνή της ταινίας, βλέπουμε τη μικρή Σουζάν 
να προετοιμάζεται για μια θεατρική σχολική παράσταση. Ο 
(χήρος) πατέρας της και η αδελφή της έχουν ήδη καθίσει στο 
κοινό για να την παρακολουθήσουν και το χαριτωμένο θέαμα 
που ακολουθεί χαρίζει σε όλους μια ευχάριστη διάθεση. 
Όταν, όμως, λίγα λεπτά αργότερα πέφτει ο τίτλος αρχής, η 
εύθυμη νότα της αρχής αποτελεί ήδη μακρινό παρελθόν. Η 
Σουζάν βρίσκεται πλέον στις τελευταίες τάξεις του σχολείου 
και η διευθύντρια δεν έχει τα καλύτερα νέα για να μεταφέ-
ρει στον πατέρα της. Η κοπέλα είναι έγκυος και σκοπεύει 
να κρατήσει το παιδί «γιατί έτσι». Στην αμέσως επόμενη 
σκηνή, το παιδί έχει ήδη γεννηθεί και δε γίνεται κουβέντα για 
το ποιος είναι ο πατέρας. Έχουν ήδη περάσει από την αρχή 
γύρω στα δέκα χρόνια μέσα σε λιγότερο από δέκα λεπτά.

Και αυτός είναι ένας ρυθμός που η «Suzanne» δεν εγκα-
ταλείπει, μέχρι το φινάλε. Από σκηνή σε σκηνή, όχι μόνο 
συναντούμε την πρωταγωνίστρια της ταινίας σε όλο και πιο 
δυσμενείς καταστάσεις αλλά μετακινούμαστε όλο και πιο 
γρήγορα στο μέλλον, λαμβάνοντας μόνο τις απαραίτητες 
πληροφορίες για κάθε δεδομένη χρονική στιγμή. Αν και ως 
πρακτική, αυτή η προσέγγιση είναι μάλλον ασυνήθιστη για 
ένα παραδοσιακό κοινωνικό δράμα όπως το «Suzanne», δεν 
παύει να κρύβει ισχυρές αρετές μέσα στα αναπόφευκτα προ-
βλήματα. Αφενός, το μεγάλο χρονολογικό εύρος τής ιστορίας, 
που καλύπτει τελικά περί τα 25 χρόνια, με τη λογική των 
αποσπασμάτων αντί της εξαντλητικής ανάλυσης, κάνει τις 
εξελίξεις να μοιάζουν με απανωτά χτυπήματα, που δεν προ-

η γνωμη του mr. klein

25 χρόνια από τη ζωή 
μιας υστερικής Γαλλί-
δας. Αν εφημερεύει κάτι 
παραδίπλα…

Είδος 
Δράμα
Σκηνοθεσία 
Κατέλ Κιλεβερέ
Καστ 
Σάρα Φορεστιέ,  
Φρανσουά Νταμιέν,  
Αντέλ Eνέλ,  
Πολ Αμί,  
Αν Λε Νι
Διάρκεια 
94’
Διανομή  
STRADA FILMS

15 μαϊΟΥ 2014
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καλούν το δάκρυ, ούτε φαντάζουν μελό. Επι-
πρόσθετα, κάθε συναισθηματική μεγέθυνση 
παραμένει εκτός πλάνου και τα γεγονότα 
λαμβάνουν συνεχώς την πιο μετριοπαθή τους 
αποτύπωση. Από την άλλη, όμως, ακριβώς 
για αυτόν το λόγο, ο θεατής δεν προλαβαίνει 
καν να βιώσει πλήρως τις επιπτώσεις κάθε 
κατάστασης ή έστω να συμμετέχει ουσια-
στικά στην εξέλιξη του χαρακτήρα καθώς τα 
χρόνια περνούν χωρίς να το καταλαβαίνει 
και το κάθε συμβάν αποτελεί ήδη παρελθόν 
προτού καν το συνειδητοποιήσει.
Άλλες στιγμές η τεχνική λειτουργεί (όταν 
αποδεικνύεται η σωτηρία απέναντι στο 
μελοδραματισμό), άλλες εκνευρίζει (όταν 
κάνει την αφήγηση υπερβολικά αποσπα-
σματική και ελλιπή), άλλοτε πετυχαίνει να 
λειτουργήσει ως ανατροπή και άλλοτε φαίνε-
ται να ρίχνει πράγματα στην ιστορία από το 
πουθενά. Σε κάθε περίπτωση, προσδίδει ένα 
ενδιαφέρον ικανό να διαφοροποιήσει την ται-
νία από τα υπόλοιπα αντίστοιχα φιλμ, στοι-
χείο πολύ σημαντικό για ένα τόσο χιλιοφο-
ρεμένο «είδος». Ακούγεται παράδοξο, όμως, 
η ταινία είναι πολύ πρωτότυπη και πολύ 
συμβατική ταυτόχρονα, καθώς καταφέρνει 
να συνδυάσει μια ανανεωτική ματιά με έναν 
σαφώς τυποποιημένο σεναριακό άξονα.
Εκεί που το φιλμ λάμπει είναι στις εξαιρετι-
κές, φαινομενικά χαμηλών τόνων ερμηνείες. 
Η Σουζάν προκαλεί με τη γεμάτη πάθος 
διάθεσή της και τις αυτοκαταστροφικές της 
τάσεις και η Σάρα Φορεστιέ το αποτυπώνει 
αυτό απόλυτα, χωρίς να αποκαλύπτει ποτέ 
πλήρως την ακριβή της ψυχοσύνθεση. Ευά-
λωτη αλλά και απρόσιτη, είναι τόσο σχιζο-
φρενική όσο και η ίδια η δομή τής ταινίας! 
Δίπλα της, ο Φρανσουά Νταμιέν απομακρύ-
νεται από τους συνήθεις κωμικούς ή ρομα-
ντικούς του ρόλους και αποδεικνύει ότι τα 
καταφέρνει περίφημα και σε πιο σκοτεινές 
περιοχές, ακόμα κι όταν απαιτείται να χρησι-
μοποιήσει ελάχιστα εκφραστικά μέσα για να 
πει, ουσιαστικά, τόσο πολλά. 
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Στο τέλος, η «Suzanne» αποτελεί περισσό-
τερο την προσπάθεια κατανόησης των χαρα-
κτήρων και λιγότερο την επική παρακολού-
θηση μιας γεμάτης 25ετίας της ζωής τους. 
Σα να ξεφυλλίζουμε το σαφώς ελκυστικό 
φωτογραφικό album μιας άγνωστης, όπου 
μπορούμε μεν να καταλάβουμε τη χαρά ή 
τη θλίψη της αλλά παραμένουμε στο σκο-
τάδι σχετικά με τις ακριβείς λεπτομέρειες 
οι οποίες προκάλεσαν όλες τις χαρωπές ή 
θλιβερές εκφράσεις της. Και αυτό ακριβώς 
είναι που αποτελεί την κύρια πηγή των 
παραπόνων αλλά και της γοητείας τής ται-
νίας, ταυτόχρονα!

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Η «Suzanne» δίνει την επίσημη έναρξη του 
παραδοσιακού… «γαλλόφωνου ελληνικού 
κινηματογραφικού καλοκαιριού» με τη 
σφραγίδα επιτυχίας στο περσινό Φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης, όπου το φιλμ βραβεύτηκε 
από την κριτική επιτροπή τού διαγωνιστι-
κού τμήματος, αλλά και άρεσε στο κοινό. 
Οι μη γαλλομαθείς κινηματογραφόφιλοι, 
όμως, οι μη φεστιβαλικοί arthouse-άδες 
και οι fans του σύγχρονου αμερικανικού 
κινηματογράφου θα τα βρουν δύσκολα.
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official trailer

imdb

link me

http://www.youtube.com/watch?v=A7nXRcjlnw4
http://www.imdb.com/title/tt2298416/
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SALVO (2013)

του Άγγελου Μαύρου

Ατάραχος σοφέρ - σωματοφύλακας μαφιόζου στον 
ιταλιάνικο Νότο τον σώζει από ενέδρα στην άσφαλτο, 
μαθαίνει φονικά ποιος διέταξε, πάει γυρεύοντας, τον 
«στέλνει», παίρνει μαζί τη μάρτυρα τυφλή αδελφή 
του, της βρίσκει κρησφύγετο, είναι sua casa σε περι-
δεές μιλημένο λαϊκό αντρόγυνο, του την πέφτει 
σφαίρα ο Νονός κι η φατρία. Γιατί η αόμματη Ρίτα 
έχει ξαφνικά αρχίσει να βλέπει ξανά; Γιατί (και πώς) 
τη σώζει εις βάρος του ο Σάλβο;

Πολλά ρωτάς και δε θα σου βγει σε καλό. Εκτός αν μαζέ-
ψεις τη γλώσσα σου και μείνεις με το... στόμα ανοιχτό ενώ 
«Ο Δολοφόνος με το Αγγελικό Πρόσωπο» του Μελβίλ 
βιώνει, piano piano, τον σύγχρονο Σικελικό Εσπερινό του 
στο πρώτο hit δύο μακαρονάδων, που οπλίζουν με στιλάκι, 
αν μη τι άλλο. Aκόμη κι αν το στόχαστρο αλλάζει χέρια, ενώ 
συχνά δε βρίσκουν δόξα πατρί και τα υπόλοιπα σημαινόμενα 
που έχουν αιχμαλωτίσει τα σημαίνοντά τους. Με όπλο που, 
πάντως, σκοτώνει: τα poliziotteschi, εδώ χωρίς μπάτσους 
και με POV gamer στη σεκάνς τροχαίου ντου. Το διαρρη-
κτικό suspenser κλου στραβομάρας «Περίμενε Μέχρι να 
Νυχτώσει» στο 10λεπτο χοροτράβελινγκ του παιχνιδιού 
γάτας - ποντικιού μεταξύ εισβολέα και θηλυκού στο τσαρδί 
εντολέα. Τα νουάρ ημέρας («Chinatown») via «Γόμορρα» 
στις, εναντίον της διαπλοκής της «φαμίλιας» με την ντόπια 
κοινωνία, ριπές ειρωνείας των σπιτικών σούξου μούξου. Τον 
Μπελόκιο, ο production designer κι ο μοντέρ του οποίου 
καθαρίζουν εδώ. Και το σπαγγέτι γουέστερν στην καβάντζα 
κοπέλας, όπου η καμπόικη πόλη - φάντασμα αναβιώνει στο 
ρημαγμένο εργοστάσιο ενός ορυχείου για το ξεκαθάρισμα, 
μοιραίο πλήρωμα του χρόνου της αποστασίας τού αντιήρωα. 

Capiche, δεν είχαμε δει το πρώιμο «τέλειωμα» του εχθρού - 
fratello και επί ώρα φάτσα τον εκτελεστή επειδή δεν τα είχε 

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι Ιταλιάνοι 
μαφιόζοι και σκοτώνονται 
μεταξύ τους κι ένας από 
δαύτους πιάνει όμηρο 
μια τυφλή μάρτυρα, που 
αργότερα βρίσκει το φως 
της. Θα είχε πάει Τήνο.

Είδος 
Δράμα Υποκόσμου
Σκηνοθεσία 
Φάμπιο Γκρατσαντόνια,  
Αντόνιο Πιάτσα
Καστ 
Σάλεχ Μπάκρι,  
Σάρα Σεραϊόκο,  
Λουίτζι Λο Κάσο,  
Τζουντίτα Περιέρα
Διάρκεια 
110’
Διανομή  
FILMTRADE

15 μαϊΟΥ 2014
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δει και η τυφλή Ρίτα - αλλά γιατί το αίμα σ’ 
αυτό το ύστατο α λα Φαρ Ουέστ πιστολίδι 
χύνεται εκτός πεδίου δράσης; Πρόκειται 
για το πλέον αδιόρθωτο μπλοκάρισμα του 
σιγαστήρα νύξεων που χρησιμοποιούν οι 
Γκρατσαντόνια και Πιάτσα, γεννήματα θρέμ-
ματα της πρωτεύουσας του νησιού της Κόζα 
Νόστρα, που νωρίτερα τα έχουν ξεράσει 
καλλιτεχνικά για τη μίζερη πραγματικότητα 
(το χαλασμένο, από τις διακοπές ρεύματος 
στον καύσωνα, air-condition του Σάλβο με 
το... καλημέρα), το φόβο (υπό το δέρας του 
σεβασμού όσον αφορά τους ridicoli οικο-
δεσπότες), την πρόσοψη του machismo 
(το μοναχικό αρσενικό - όργανο θανάτου 
που δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο 
ως προστάτης μιας γυναίκας), τη συνενοχή 
(ακόμη και η «αθώα» όμηρος μετράει χαρτο-
νομίσματα όταν τη γνωρίζουμε) και το γνώθι 
σαυτόν («... σαν τα ποντίκια. Αλλά αυτή είναι 
η ζωή μας, μόνο αυτήν έχουμε», μολογάει το 
αφεντικό προτού γυρέψει τα χρεωστούμενα 
απ’ τον μάγκα του) στο modus vivendi παρά 
operandi της οργανωμένης παρανομίας. 
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Η αθέτηση του φορμαλιστικού «συμβο-
λαίου» τόσο στην omertà καδραρίσματος 
όσο και στο κορεσμένο στάκαμαν φωτός της 
Μεσογείου - σκιών τού υποκόσμου (που υπο-
γράφει υποδειγματικά ο βετεράνος συνάδελ-
φος των registi, και dp εδώ, Ντανιέλε Τσι-
πρί) ψιλοκάνει μπαμ επίσης στη νυχτερινή 
σεκάνς τρεχάλας του ζευγαριού στο χωράφι, 
μια σκηνή που σε καταδιώκει αλλά φαντά-
ζει... φυγάς απ’ το εικαστικό σχέδιο. Έτερα 
κρατούμενα; Η ρουτίνα killer που βγάζει 
ανεπιθύμητη κουφόβραση στη γόμωση και 
στο ρυθμό, κι η συμβολική μυθοπλασία τής 
ragazza και του παλικαρά (η μην-ψάχνεις-
πώς επανερχόμενη όραση είναι η μετατραυ-
ματική κάθαρσή της στα μπράτσα εκείνου 
που καθαρίζει κι ο ίδιος;), ενώ απ’ την πρωτε-
ϊκή, δωρική αντρίλα του Μπάκρι και τη - σαν 
τρικολόρε Γκολσιφτέ Φαραχανί - Σεραϊόκο 
λείπει η πυρίτιδα της ρολίστικης εμπειρίας 
που θα αμυνόταν για το arty έλλειμμα του 
προφιλαρίσματος και των δύο.
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Σε υπεράσπιση ένας κακομεταχειριζόμενος 
σκύλος γίνεται το καναρίνι αυτού του meta-
Τζεφ «Le Samouraï» Κοστέλο καθώς 
στήνεις αυτί για την αριστοτεχνική... απα-
γωγή ηχοτοπίων που μαζί με την απουσία 
μουσικής επένδυσης (εκτός απ’ το «Arriverà» 
των Modà και της Έμμα Μαρόνε που, παίζο-
ντας ξανά και ξανά στο CD της τυφλής κοπέ-
λας, προοικονομεί στιχουργικά την είσοδο 
τού αγγέλου - εξολοθρευτή στη ζωή της και 
τον ερχομό ενός άλλου αύριο) τονίζουν το 
ακουστικό υπεραισθητήριό της στη σεκάνς 
μπούκας - ενώ εμείς παίρνουμε Steadicam 
μάτι ό,τι ο αργότερα μέσω δεσμών απελευθε-
ρωτής της! Si, da vero πιστολίζει αισθησιακά 
πλατωνικά το απομονωτικό λακωνικό παρα-
κολούθημα αυτού του boy meets girl. Κι αφού 
οι λογαριασμοί θα έχουν κλείσει, οι κακοί 
θα έχουν φύγει απ’ την εικόνα κι η σκόνη θα 
έχει κατακάτσει, η Ρίτα θα παρακολουθήσει 
πρώτη φορά τη θάλασσα καθιστή μέσα από 
ένα παράθυρο (με το φακό πίσω της, εν είδει 
θεατή στη σκοτεινή αίθουσα, και τις δικές 
μας... κόρες να διαστέλλονται στο εύρημα). 
Θα χειραφετηθεί απ’ τον εξιλεωμένο Σάλβο 
(το χαϊδευτικό τού Σαλβατόρε, μεταφρά-
σιμο και ως «σώζω» στα ιταλικά), θα κλείσει 
πίσω της την πόρτα και θα αποδράσει απ’ 
τη σκηνή του εγκλήματος. Ζει το «veni, vidi 
(κυριολεκτικά), vici» της. Κι εσύ μαζί, έστω 
non troppo. Θαύμα στο Μιλάν…εε, Παλέρμο;

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?v=2hFutsiH1pQ
http://www.imdb.com/title/tt1971514/
https://www.facebook.com/filmSALVO
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Fans της σεσημασμένης άνωθεν φιλμο-
γραφίας, το μπουζουριάζετε, για τους 
δικούς σας λόγους ο καθείς. Κουλτούρα 
εν γένει, κοπιάζεις αλλά όχι με πολύ 
αυξημένες προσδοκίες γιατί κάποιες 
μπορεί να διαψευσθούν. Αστυνομία της 
μεγάλης οθόνης, δείξε επιείκεια, πρώτη 
δουλειά των signori είναι. Πιστέ του 
λογοτεχνικού επιθεωρητή Μονταλμπάνο, 
εδώ «διαβάζεις» έναν ακόμα Σάλβο, 
απ’ την αντίθετη πλευρά του νόμου και 
πιο εστέτ. Παλιόμουτρο του εμπορικού, 
εδώ έχει πολλή μούγκα και αρκετό φλου 
αρτιστίκ για εσένα.
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ΡΩΜΑΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΕΤA (2013) 
(ROMEO & JULIET)

η γνωμη του mr. klein

Πάλι αυτοκτονούν αυτοί; 
Ψόφο δεν έχουν...

Είδος 
Ρομαντικό Δράμα Εποχής
Σκηνοθεσία 
Κάρλο Καρλέι
Καστ 
Χέιλι Στάινφελντ,  
Ντάγκλας Μπουθ,  
Ντέιμιαν Λιούις,  
Λέσλι Μάνβιλ,  
Πολ Τζιαμάτι,  
Κόντι Σμιτ-ΜακΦι,  
Εντ Γουέστγουικ,  
Νατάσα ΜακΕλόουν
Διάρκεια 
118’
Διανομή  
FEELGOOD

Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα είναι γόνοι δύο μεγάλων 
οικογενειών της Βερόνας που έχουν παλιά έχθρα, 
των Μοντέγων και των Καπουλέτων. Αυτό δε θα τους 
εμποδίσει να ερωτευτούν. Η αγάπη τους, όμως, θα 
προκαλέσει αντιδράσεις και την απελπισία των δύο 
νεαρών ερωτευμένων.

Σε κάθε εποχή υπάρχει χώρος για μια νέα αφήγηση μιας 
κλασικής ιστορίας. Αυτή θα μπορούσε να είναι η ιδανική 
δικαιολογία του βραβευμένου με Όσκαρ («Έγκλημα στο 
Gosford Park») και δημιουργού του «Downton Abbey», 
Τζούλιαν Φέλοουζ, που έγραψε το σενάριο μιας νέας εκδο-
χής του σαιξπηρικού έργου, η οποία δε συμπληρώνει τίποτα 
και δεν καλύπτει κανένα κενό στη μέχρι τώρα φιλμογραφία. 
Χωρίς να έχει τη ρομαντική διάθεση της ταινίας του Φράνκο 
Τζεφιρέλι ή το πάθος και τους νεωτερισμούς της εκδοχής του 
Μπαζ Λούρμαν, η ταινία τού - τηλεοπτικής κυρίως εμπειρίας 
- Κάρλο Καρλέι, απλώς… δεν έχει λόγο ύπαρξης. Παρά το 
ταλαντούχο καστ και τα μεγάλα ονόματα στα credits, αυτό 
το «Ρωμαίος & Ιουλιέτα» μοιάζει με μίμηση κλασικού ανεβά-
σματος από υπερφίαλο ατάλαντο σκηνοθέτη.

Σ’ αυτή την παραγωγή της... Swarovski (ναι, τα γνωστά υπέρ-
λαμπρα κρύσταλλα), το σενάριο παίρνει ελευθερίες που δε 
δικαιολογούνται, ούτε δικαιώνονται από τους σκηνοθετικούς 
χειρισμούς, ενώ οι ηθοποιοί δείχνουν να βρίσκονται σε σύγ-
χυση από την εμφανή έλλειψη καθοδήγησης. Έτσι ο καθένας 
παίζει όπως νομίζει καλύτερα, κάνοντας τη Βερόνα του Σαίξ-
πηρ να μοιάζει με υποκριτική Βαβέλ.

Οι μεγαλειώδεις φυσικοί χώροι και τα φαντεζί κοστούμια 
απλώς επιβεβαιώνουν την κενότητα του εγχειρήματος. Αν 
δεν έχεις κάτι να προσθέσεις σε μια χιλιοειπωμένη ιστορία, 
γιατί να την αγγίξεις και να δείξεις την ανεπάρκειά σου; Δεν 
μπορεί κανείς να ρίξει ευθύνες στο καστ, πολύ περισσότερο 

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

15 μαϊΟΥ 2014
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στο πρωταγωνιστικό ζευγάρι, που κάνει 
ό,τι μπορεί. Η Χέιλι Στάινφελντ, όμως, είναι 
ακόμη πολύ νέα για το βάρος του ρόλου και ο 
Ντάγκλας Μπουθ πολύ όμορφος και αρκετά 
νάρκισσος για να «σπάσει» από την τραγι-
κότητα του χαρακτήρα του. Τα λόγια τού 
Σαίξπηρ για τη δύναμη της αγάπης και το 
αφόρητο συναίσθημα της ιδέας ότι μπορεί να 
ζήσεις χωρίς τον αγαπημένο σου, ακούγονται 
εδώ πεζά, επίπεδα και άχρωμα.
Ό,τι διασώζεται από το ναυάγιο είναι κάποιες 
ερμηνείες των δεύτερων ρόλων, κυρίως του 
Ντέιμιαν Λιούις και του Πολ Τζιαμάτι. Σε 
καμία περίπτωση, όμως, δε δικαιολογούν το 
αδιάφορο και ασήμαντο αποτέλεσμα.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://romeoandjulietthefilm.tumblr.com/
http://www.youtube.com/watch?v=mu-lMzHSNNk
http://www.imdb.com/title/tt1645131/
https://www.facebook.com/romeoandjulietthefilm


PAGE 41 



PAGE 42 | FREE CINEMA | ISSUE#112

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Μόνο αν είσαι φανατικός μελετητής του 
σαιξπηρικού έργου και συγκρίνεις εκδο-
χές και διαφορετικές μεταφορές. Αν τυχόν 
δεν έχεις δει στο σινεμά το «Ρωμαίος και 
Ιουλιέτα», προτίμησε κάποια λιγότερο 
αποτυχημένη, από τις πολυάριθμες εκδο-
χές τού παρελθόντος.
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http://freecinema.gr/fragoulis-in-3/

