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Τ 
όση μαλακία μαζεμένη για το «Κάτω από 
το Δέρμα» από την ντόπια κριτική δεν 
περίμενα να διαβάσω, ειλικρινά! Μάλλον 
έβγαιναν πολλές φορές έξω για τσιγάρο. 

Ή τον έπαιζαν. Το τελευταίο, πιθανότατα, εξηγεί 
την αρχική διαπίστωση…

Διάβασα τις περισσότερες ελληνικές κριτικές για 
το φιλμ τού Τζόναθαν Γκλέιζερ. Τυγχάνει να είναι 
ένας από τους σκηνοθέτες που αγαπώ. Οι προηγού-
μενες ταινίες του δεν έτυχαν κάποιας αναγνώρισης 
από τους εδώ «συναδέλφους» μου, επίσης, άρα 
μάλλον αφελώς ήλπιζα σε κάποια διαφοροποίηση 
με την περίπτωση του «Κάτω από το Δέρμα». 

Δε θέλω να πω ότι επειδή εγώ του έριξα πεντά-
στερο, σημαίνει πως είμαι ο «ωραίος» και ο «καλύ-
τερος». Δε μιλάμε για καλλιτεχνικά γούστα εδώ. Η 
αφορμή αυτού του κειμένου εντοπίζεται στην ανυ-
παρξία της ματιάς, της άποψης και της πρότασης 
που οφείλει να έχει ένας κριτικός κινηματογρά-
φου, απευθυνόμενος σε αναγνώστες που θέλουν 
να πάνε σινεμά. Στην περίπτωση της ταινίας του 
Γκλέιζερ, μάλλον κυριάρχησε η αμηχανία. Η οποία 
μετατράπηκε σε… μαλακία ολκής!
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Editorial 110

Hλίας Φραγκούλης

Άλλος έγραφε στοιχεία της πλοκής τα οποία δε 
φανερώνονται ή κάνουν αυτή τη σύνδεση στην 
οθόνη αλλά προέρχονται από το βιβλίο (και μόνο) 
του Μισέλ Φέιμπερ, του οποίου η διασκευή στο 
φιλμ παίρνει τόσο μεγάλες αποστάσεις, που είναι 
σα να μιλάς για… άλλο έργο! Άλλοι εστίασαν 
στη σεξουαλικότητα της παρουσίας της Σκάρλετ 
Τζοχάνσον, στέλνοντας τον κόσμο να δει γυμνό, 
τσόντα, μέχρι και… στοματικό έρωτα (οι πεινασμέ-
νοι, ξέρεις…)! Βρήκα και ομορφιές τύπου… αλλαγή 
φύλου τής Μίκα Λέβι που είναι υπεύθυνη για το 
soundtrack, αλλά αυτό καταντά «ψιλά γράμματα», 
μπροστά στο γενικότερο χάλι.

Εάν δεν έχεις τον τρόπο και την επιχειρηματολογία 
να στηρίξεις την αγάπη ή το μίσος σου απέναντι 
σε μια κινηματογραφική δημιουργία, καλύτερα 
να ξανασκεφτείς γιατί γράφεις κριτική και σε 
ποιους απευθύνεσαι, πραγματικά. Δυστυχώς, η 
ελληνική κριτική έχει πέσει πιο χαμηλά κι από το 
κοινό του… κουβά με το popcorn που στέκει σαν το 
ζώο μπροστά από ένα ταμείο πολυκινηματογρά-
φου, δίχως να έχει την παραμικρή ιδέα γιατί βρί-
σκεται εκεί και τι ζητά ή πρόκειται να παρακολου-
θήσει. Σαν τη γενική εικόνα της χώρας, δηλαδή.

http://www.iliaskyriazis.com/
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Κάτω από το Δέρμα 
(2014) 
(Under the Skin)

η γνωμη του mr. klein

Τα βυζιά της Σκάρλετ. Ο 
κώλος της Σκάρλετ. Το 
«γουνάκι» της Σκάρλετ. 
Στη λάθος ταινία! Προ-
τίμησε σινεμά που κάνει 
διάλειμμα και ρώτα αν 
πουλάνε φόλες στο μπαρ. 
Ή πάρε να ‘χεις μαζί σου.

H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Φαντασίας

Σκηνοθεσία 
Τζόναθαν Γκλέιζερ

Καστ 
Σκάρλετ Τζοχάνσον

Διάρκεια 
108’

Διανομή  
ODEON

Εξωγήινο ον, με θηλυκή μορφή και σώμα, περιπλα-
νάται στη Σκωτία οδηγώντας ένα μικρό φορτηγό, σε 
αναζήτηση μοναχικών ανδρών.

Ο Τζόναθαν Γκλέιζερ σας / μας έχει γραμμένους στ’ αρχίδια 
του. Εάν ήταν ένας άχρηστος που παριστάνει το «δημιουργό», 
θα του απαντούσαμε χτυπώντας τον με αδιαφορία ή μια 
ακόμη πιο επιθετική κριτική. Επειδή, όμως, μιλάμε για δημι-
ουργό, δηλώνουμε μονάχα την ένδειξη σεβασμού και την 
αποδοχή της δουλειάς του, η οποία δεν αφορά μονάχα στον 
τομέα της κινηματογραφίας, αλλά «ακουμπάει» και άλλες 
μορφές τέχνης. Με λίγα λόγια, το σινεμά τού Γκλέιζερ δε 
θα διδάσκεται στο μέλλον αποκλειστικά και μόνο σε σχολές 
κινηματογράφου.

Στο παρελθόν, με το «Ερωτικό Κτήνος» (2000) και τη 
«Γέννηση» (2004), τολμήσαμε να συγκρίνουμε ή να ανα-
ζητήσουμε αναφορές του σινεμά του Γκλέιζερ (ο οποίος έχει 
τεράστιο βιογραφικό στο χώρο της διαφήμισης και των music 
videos) σε φιλμικά είδη, άλλες ταινίες ή σκηνοθέτες. Χωρίς 
να θέλουμε να τον αδικήσουμε ή να στερήσουμε από τη ματιά 
του την αυθεντικότητα που τον χαρακτηρίζει. Στην περί-
πτωση του «Κάτω από το Δέρμα», όμως, έχουμε ένα φιλμ που 
δε μοιάζει με τίποτα απ’ ό,τι έχουμε δει στον κινηματογράφο 
μέχρι σήμερα! Όσο κι αν το σκέφτηκα μετά την προβολή, 
βρίσκω μόλις έναν ενδιαφέροντα συσχετισμό (και ως «ρόλο») 
με τους μοτοσικλετιστές από την τριλογία του «Ορφέα» του 
Ζαν Κοκτό. Καμία άλλη ανάμνηση. Σκέτο σοκ.

Χωρίς να γνωρίζουμε τη «διάσταση» από την οποία προήλθε 
ή «γεννήθηκε» αυτό το ον, βρισκόμαστε μάρτυρες μιας μινι-
μαλιστικά αλλόκοτης οπτικής διεργασίας, που συνοδεύεται 
από εξάσκηση σε φθόγγους ανθρώπινων λέξεων, καθώς το 
φως και το σκοτάδι, το λευκό και το μαύρο, βρίσκονται σε 
ένα σημείο διείσδυσης στον εσωτερικό χιτώνα του βολβού 

του Ηλία Φραγκούλη

1 μαϊΟΥ 2014
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τού ματιού. Ως κατάληξη, μια ίριδα σχημα-
τίζεται και επιθεωρεί… εμάς, μέσα από το 
κινηματογραφικό κάδρο. 

Ένας μοτοσικλετιστής φρενάρει μέσα στη 
νύχτα, χάνεται στο σκοτάδι της σκωτσέζι-
κης υπαίθρου και επιστρέφει μεταφέροντας 
το νεκρό σώμα μιας γυναίκας ως το πίσω 
μέρος ενός σταματημένου φορτηγού. Μια 
γυμνή κοπέλα (με το σώμα και τη μορφή της 
Σκάρλετ Τζοχάνσον) γδύνει τη νεκρή και 
φορά τα ρούχα της, κάπως άγαρμπα, λες και 
είναι η πρώτη φορά που καλύπτει αυτό το 
δέρμα. Δε θα μάθουμε ποτέ το όνομά της. 
Την αντιλαμβανόμαστε ως εξωγήινη, που 
σταδιακά μαθαίνει να «επικοινωνεί» με το 
είδος μας. Περιπλανιέται οδηγώντας το ίδιο, 
μικρό φορτηγό, παρατηρώντας περισσότερο 
τους άνδρες τους οποίους συναντά στο δρόμο 
της. Προσέχει να είναι πάντα μόνοι και όταν 
σιγουρεύεται γι’ αυτό, κάνει την «επαφή». 
Σχεδόν τους ανακρίνει, με μια φευγαλέα 
δόση αποπλάνησης. Είναι ένας κυνηγός, 
που ξεμοναχιάζει τα θηράματά της σε ένα 
εγκαταλελειμμένο κρησφύγετο με προφανές 
δέλεαρ το σεξ. Από εκεί και μετά, χάνονται 
τα ίχνη τους.
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Αυτή είναι, πάνω-κάτω, η βασική πλοκή του 
«Κάτω από το Δέρμα». Κρύβοντας παντού 
κάμερες, ο Γκλέιζερ αφήνει τη Τζοχάνσον 
να συναναστρέφεται με το γήινο είδος, μας 
βάζει στη θέση τού υποκειμενικού παρατη-
ρητή, σε ζωές, στιγμές φευγαλέες, ανθρώ-
πων που δείχνουν «ξένοι», από άλλο τόπο, 
άγνωστοι και παντελώς αδιάφοροι για να 
τους προσέξουμε. Οι ίδιοι δε γνωρίζουν ότι η 
παρουσία τους στο δρόμο, σε καταστήματα, 
σε δημόσιους χώρους, καταγράφεται από 
κάμερες. Δεν καταλαβαίνουν καν την παρου-
σία της Τζοχάνσον ανάμεσά τους. Είναι μια 
ενδιαφέρουσα μελέτη πάνω στην ανθρώπινη 
συνύπαρξη, το πώς εξετάζει το βλέμμα όλο 
αυτό το «τοπίο» ανθρώπων και εικόνων που 
αλλάζουν διαρκώς, μας προσπερνάνε. 

Η διαφορά του εξωγήινου χαρακτήρα της 
Τζοχάνσον με το θεατή είναι το συναίσθημα 
του τελευταίου. Εξαιρετικό παράδειγμα η 
σκηνή του πνιγμού στην παραλία, με την 
απόλυτα αμέτοχη, ψυχρή ηρωίδα η οποία 
δεν είναι ικανή να αντιδράσει μπροστά 
στην ανθρώπινη τραγωδία που εξελίσσεται 
μπροστά στα μάτια της. Ο θεατής μπορεί να 
ανασηκωθεί από το κάθισμά του, από την 
αγωνία, με τη δραματική εξέλιξη των συμ-
βάντων. Εκείνη, απλά, δε συμμετέχει. Είναι, 
άραγε, αυτό το συναίσθημα που καθορίζει 
την ύπαρξή μας; Η «ανθρωπιά», όπως 
συνηθίζουμε να την αποκαλούμε; 

Αναζητώντας ερμηνείες… κάτω από το φιλμ, 
ο θεατής μπορεί να έχει αρκετές κατευθύν-
σεις για να πορευθεί. Συχνότερα συγγενεύ-
ουν ουχί με το έξω από τον δικό μας κόσμο 
σύμπαν, αλλά με τη γήινη θνητότητα, το 
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μεγάλο άγνωστο της διάστασης που υποδέ-
χεται (;) τους νεκρούς, την ύλη του σώματος, 
έναν σαρκικό Αχέροντα που οδηγεί στον 
«κάτω κόσμο», το πραγματικό «φορτίο» που 
αποκαλούμε ψυχή και, ίσως, ανακυκλώνεται 
στον αιώνα των αιώνων. Σε κάθε περίπτωση, 
η ταινία προσφέρει διόδους ανάγνωσης, 
όμως, στο τέλος πλανάται προς το… πουθενά, 
ακριβώς όπως και η ίδια η ηρωίδα, που πάντα 
ζητά βοήθεια για να βρει τον προσανατολι-
σμό της ή… για να χαθεί ακόμη περισσότερο.

Στιλιστικά, το «Κάτω από το Δέρμα» χαρα-
κτηρίζεται από μια καθαρότητα η οποία 
αγγίζει τα όρια του πειραματικού σινεμά, 
εγκαινιάζει μια ολότελα δική του «παραξε-
νιά», που θα γοητεύσει και θα προσελκύσει 
την περιέργεια των θεατών με ανοιχτό μυαλό 
ή θα ενοχλήσει (έντονα) τη μερίδα του κοινού 
που δεν πρόκειται να ταυτιστεί ούτε με το 
λανθάνον κλίμα ταινίας τρόμου ούτε με τις - 
παράδοξα - μη φορμαλιστικές αναζητήσεις 
του Γκλέιζερ προς το άβατο της κινηματο-
γραφικής Τέχνης. Συνοδοιπόροι, η ηχητική 
δυσαρμονία των «αναπνοών» της viola της 
Μίκα Λέβι, το τραχύ μοντάζ του Πολ Γουάτς 
και η εικαστική συνέπεια στη φωτογραφία 
του Ντάνιελ Λάντιν, είτε βρίσκεται σε πόλεις 
είτε χωμένος μέσα στην άγρια φύση, πόσω 
μάλλον στις στιγμές τις οποίες οι μικροσκο-
πικές GoPro «εγκλωβίζουν» στα κάδρα του. 

Θα πρέπει να ευγνωμονούμε τον Τζόναθαν 
Γκλέιζερ. Με τρεις, μόλις, ταινίες στο ενεργη-
τικό του, έχει καταφέρει να θέσει εαυτόν σε 
μια από τις υψηλότερες θέσεις των κινηματο-
γραφιστών που εξακολουθούν να πηγαίνουν 
το σινεμά μπροστά, ακόμη και σήμερα. Δίχως 
συγκεκριμένη φόρμα, χωρίς να κοιτάζει καν 
πίσω στο ίδιο του το έργο, συνεχίζει να παρά-
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γει οράματα που αντέχουν στην πρόκληση 
της σύγκρισης με το σύγχρονο, το καινούρ-
γιο. Δεν κάνει λάθη γιατί γεννά ένα «άλλο» 
σινεμά. Μας ωθεί στην περιπέτειά του και, 
στο τέλος, μας… αδειάζει. Στο άσπιλο λευκό 
που πέφτει πάνω στο φακό της κάμερας 
από τον ουρανό, για να συναντηθεί με την 
αιώρηση της στάχτης, που σκορπά νεκρικά 
στο πλάνο του φινάλε. Η ιδέα του θανάτου 
και της (αναγέννησης της) ζωής (;) προσπα-
θούν να βρουν έναν κοινό τόπο, για να μας 
θυμίσουν την ουσιαστική προβληματική στο 
σινεμά του Γκλέιζερ. Και οι τρεις ταινίες του 
κλείνουν σε ένα συνοριακό πεδίο με το άγνω-
στο, σε εμμονές που μέσα από την ψυχρό-
τητα μαρτυρούν το φόβο. Κάπου αισθάνεσαι 
να υπάρχει και ένα φως, βέβαια. Κάτι σαν 
ελπίδα, που θα δώσει τη λύτρωση. «I guess 
I’ll see you in another lifetime», όπως έλεγε 
και ο μικρός Σον στο τέλος της «Γέννησης»…

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν και βατό στη θέασή του, το φιλμ 
δεν προσφέρεται… με την καμία για 
mainstream θεατές, οι οποίοι ενδέχεται 
να… αφηνιάσουν εντός αιθούσης ή να 
εγκαταλείψουν από νωρίς, θεωρώντας 
πως παρόμοια θεάματα έχουν θέση 
μονάχα σε ειδικούς χώρους προβολής 
ως video installation. Όσοι πάτε μόνο 
και μόνο για να δείτε τη Σκάρλετ Τζο-
χάνσον ολόγυμνη (και δη σε multiplex), 
μάλλον θα ξηλώνετε καθίσματα, μαζί 
με το αγριεμένο πλήθος! Οι θεατές που 
ουσιαστικά επιθυμούν και τολμούν 
να βιώσουν κάτι το πρωτόγνωρο στο 
σινεμά, θα συγκλονιστούν.
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THE AMAZING  
SPIDER-MAN 2 (2014)

Είδος 
Περιπέτεια Φαντασίας

Σκηνοθεσία 
Μαρκ Γουέμπ

Καστ 
Άντριου Γκάρφιλντ,  
Έμμα Στόουν,  
Τζέιμι Φοξ,  
Ντέιν ΝτεΧάαν,  
Φελίσιτι Τζόουνς,  
Πολ Τζιαμάτι,  
Κολμ Φιόρι

Διάρκεια 
142’

Διανομή  
FEELGOOD

του Ηλία Φραγκούλη

Ο Πίτερ Πάρκερ ανησυχεί όλο και περισσότερο για 
την ασφάλεια της αγαπημένης του, Γκουέν Στέ-
ισι, αλλά το μέλλον τού δεσμού τους δεν είναι η πιο 
δύσκολη «αποστολή» του, καθώς η πόλη της Νέας 
Υόρκης έρχεται αντιμέτωπη με έναν πανίσχυρο 
εχθρό… υψηλής τάσης!

Μετά το άξιο reboot τού franchise με το «The Amazing 
Spider-Man» (2012), ο Μαρκ Γουέμπ στήνει και πάλι τον 
ιστό της δράσης για ένα από τα πιο αναμενόμενα sequels 
της χρονιάς, αλλά αυτή τη φορά τα συστατικά που επιχει-
ρεί να συνδυάσει ξεπερνούν την αντοχή της φόρμουλας και 
μεταλλάσσουν επικίνδυνα το φιλμικό DNA τού προσφιλούς 
(κυρίως στο πιο εφηβικό κοινό) superhero. Με άλλα λόγια, το 
άγχος εδώ παραείναι ορατό…

Η πρόθεση του Γουέμπ να μας δώσει έναν πιο ανθρώπινο, 
απλό και αληθοφανή Πίτερ Πάρκερ μέτρησε πολύ στο προη-
γούμενο φιλμ και, σε μεγάλο βαθμό, είναι ό,τι πιο ανθεκτικό 
περιέχει τούτο το φιλμ. Απλά, με ένα σενάριο που σηκώνει 
υπερφόρτωση σε υποπλοκές, ψυχαναλυτικού βάθους ενο-
χές και κάμποσους κακούς αντιπάλους, ο ιστός τού «αρα-
χνάκια» δεν την παλεύει για να συγκρατήσει το ενδιαφέρον 
τού κοινού… σε ποια απ’ όλες τις ιστορίες, πραγματικά; Στο 
χρέος προς τον νεκρό πατέρα της Γκουέν που λειτουργεί ως 
ανασταλτικός παράγων στη βιωσιμότητα αυτού του έρωτα; 
Στα προσωπικά, παιδικά τραύματα του Πίτερ που πάντοτε 
θα τον φέρνουν αντιμέτωπο με την απουσία της γονικής 
καθοδήγησης; Ή στην εμφάνιση του αντίπαλου δέους με 
την τρόικα των Electro, Green Goblin και Rhino;

Από μόνα τους, όλα αυτά τα κομμάτια των υποπλοκών έχουν 
λιγότερο ή περισσότερο ενδιαφέρον, προσφέρουν συγκινή-
σεις και δράση που δεν απαξιώνουν το εγχείρημα. Όλα μαζί, 
όμως, δε δένουν σωστά, δε λειτουργούν για το καλό μιας 

η γνωμη του mr. klein

Γίνεται λίγο χοροεσπε-
ρίδα της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, 
αλλά αγαπάμε Σπάιντι, 
you know, for kids, να μεί-
νουμε πάντα παιδιά, που 
λέει και το άσμα.

1 μαϊΟΥ 2014
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ταινίας, αλλά φαντάζουν σαν ένα παράξενο 
collage επεισοδίων του φανταστικού season 
μιας σειράς με κεντρικό ήρωα το Spider-
Man, το οποίο προσπαθεί να «χωνέψει» 
πλοκή και ανάπτυξη χαρακτήρων αρκετά 
μεγαλύτερης σε ώρες διάρκειας από τα 142 
λεπτά τού sequel αυτού.

Το παράδοξο με το «The Amazing Spider-
Man 2» είναι ότι καταφέρνει να σε πείσει 
περισσότερο με το δράμα του ή τις πιο σοβα-
ρές στιγμές του, εκεί όπου και η ανάλυση 
των χαρακτήρων επιχειρεί να επουλώσει 
μια κάποια καταραμένη «κληρονομιά» που 
κουβαλάει στο αίμα του, είτε ο Πίτερ Πάρ-
κερ είτε ο παλιός του φίλος, Χάρι Όσμπορν 
/ Green Goblin, σε αντίθεση με τους υπό-
λοιπους κακούς, οι οποίοι παρουσιάζονται 
φλερτάροντας με το γκροτέσκο και με δόσεις 
χιούμορ παιδιάστικες και διόλου εμπνευ-
σμένες. Εντάξει, comic είναι, θα μου πεις, τι 
περιμένεις κι εσύ… Κι όμως, δες τη δραμα-
τικότητα της εισαγωγικής σκηνής που μας 
αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο πέθα-
ναν οι γονείς του Πίτερ, δες την τραγικότητα 
της σκηνής όπου ο Χάρι συναντά τον ετοι-
μοθάνατο πατέρα που δεν του κρύβει την 
κληρονομικότητα της αρρώστιας του ή ξαφ-
νιάσου με τη λυρικότητα της πτώσης που… 
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όχι, δε θα το πω, θα ήταν χοντρό το spoiler! 
Ναι, ο Γουέμπ κάνει σοβαρά τη δουλειά 
του. Αλλά το target group του είναι καθαρά 
νεανικό. Και το studio θέλει να βολέψει του 
κόσμου τα… δημογραφικά!

Στον παράγοντα διασκέδαση, το φιλμ κάνει 
μεγάλη ζημιά στην Times Square, ίπταται 
αδρεναλινικά σε κάθε πρώτη ευκαιρία, με 
3D που τα αξίζει τα λεφτά του και εφέ που 
καταργούν όσους φυσικούς νόμους θέλεις 
για να την καταβρείς στην αίθουσα. Σε 
αυτούς τους τομείς, η παραγωγή είναι αψε-
γάδιαστη. Και οι ιστοί της θα σώσουν και 
πάλι το θεατή που αγαπά το είδος. Αλλά ένα 
μικρό στραβοπάτημα σε σχέση με την προ-
ηγούμενη ταινία δε γίνεται να κάνουμε πως 
δεν το είδαμε…

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.theamazingspiderman.com/site/
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DOmaI1nInDOs
http://www.imdb.com/title/tt1872181/
https://www.facebook.com/TheAmazingSpiderman.Greece%3Fbrand_redir%3D1
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Από τις πιο ανάλαφρες και teen μεταφο-
ρές comic στο σινεμά, προσφέρει γενναίες 
δόσεις δράσης, χαρακτήρων και υποπλο-
κών, προκαλώντας, τελικά, σκαμπανε-
βάσματα στο δέσιμο των άνισων σε αξία 
συστατικών της. Η πιτσιρικαρία δε θα 
αντιληφθεί αυτά τα μικροπροβλήματα και 
θα κρεμαστεί στο κενό της αίθουσας, ακο-
λουθώντας τον τρισδιάστατο ιστό του αγα-
πημένου της ήρωα. Τα πατημένα -άντα, 
θα αναζητήσουν το… εντομοαπωθητικό!
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Στιγμές στη Ζωή  
ενός Hρωα (2013) 
(EPIZODA U ZIVOTU BERACA ZELJEZA)

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

Μία οικογένεια Ρομά έρχεται αντιμέτωπη με την 
αναλγησία της βοσνιακής κοινωνίας, όταν, εκτός 
ασφάλισης και χωρίς τη δυνατότητα άμεσης πληρω-
μής, κανένα νοσοκομείο δε δέχεται να χειρουργήσει 
την έγγυο μητέρα, η οποία έχει αποβάλει και κινδυ-
νεύει από άμεση σηψαιμία. Είναι δυνατόν να βρεθεί 
λύση πριν να είναι πολύ αργά;

Ίσως η πιο ειδεχθής εισαγωγική ατάκα σε ένα φιλμ είναι 
το «βασίζεται σε αληθινά γεγονότα», καθώς είναι η φράση 
που είτε νομιμοποιεί κάθε σκηνοθετική απόφαση που 
αψηφά την πραγματικότητα είτε προσφέρει το απόλυτο 
άλλοθι στον υποτιθέμενο ρεαλισμό του κάθε εγχειρήμα-
τος. Ευτυχώς, στις «Στιγμές στη Ζωή ενός Ήρωα» τέτοια 
εισαγωγή δεν είναι απαραίτητη αν και η ταινία αποτελεί 
μοναδική, σχεδόν, περίπτωση, όπου η χρήση της θα ήταν η 
κοινή λογική. Ο Ντάνις Τάνοβιτς (του ξενόγλωσσου οσκα-
ρικού «No Μan’s Land»), όμως, δε χρειάζεται να κατα-
φύγει σε φτηνά τρικ για να υπογραμμίσει την αυθεντικό-
τητα της αφήγησής του παρά αφήνει τις εικόνες και τους 
ίδιους τους πρωταγωνιστές τής πραγματικής ιστορίας να 
την αφηγηθούν.

Και δεν υπάρχει ίχνος μεταφοράς στην προηγούμενη πρό-
ταση. Το φιλμ, κυριολεκτικά, ανακατασκευάζει ένα αλη-
θινό περιστατικό, που τράβηξε πρόσφατα την προσοχή του 
Τάνοβιτς, και, όντως, χρησιμοποιεί τους ίδιους τους ανθρώ-
πους που βίωσαν αυτά τα γεγονότα, ζητώντας τους να τα 
«υποδυθούν» μπροστά στην κάμερα, χωρίς μονολόγους ή 
αφηγηματικές μαρτυρίες, παρά σα να ήταν μια κανονική 
ταινία μυθοπλασίας. Το τελικό αποτέλεσμα θολώνει τα όρια 
μεταξύ δράματος και ντοκιμαντέρ και κερδίζει τις εντυ-
πώσεις, ακόμα κι όταν προδίδεται αναπόφευκτα από τους 
περιορισμούς τού, ομολογουμένως, πρωτότυπου project.

η γνωμη του mr. klein

Είναι μια έγκυος που δεν 
έχει βιβλιάριο υγείας και 
κοπανιέται ο σύζυγος ο 
μίζερος, που δεν έχει ούτε 
το ρεύμα να πληρώσει 
και δίνε πίκρα, εκεί που 
θα έπρεπε να μοιράζεις 
προφυλακτικά…

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Ντάνις Τάνοβιτς

Καστ 
Ναζίφ Μούτζιτς,  
Ενάντα Αλιμάνοβιτς,  
Σάντρα Μούτζιτς,  
Σέμσα Μούτζιτς

Διάρκεια 
75’

Διανομή  
SEVEN FILMS

1 μαϊΟΥ 2014
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Στα θετικά της υπόθεσης, δεν μπορεί κανείς 
να αμφισβητήσει τη δύναμη στην αποτύ-
πωση εκ μέρους τού Τάνοβιτς. Από τις καθη-
μερινές, σιωπηλές σκηνές όπου ο Ναζίφ 
μαζεύει μεταλλικό scrap για να εξασφαλίσει 
ένα πενιχρό μεροκάματο ή κόβει ξύλα για 
να προμηθεύσει το σπίτι του με καύσιμη ύλη 
(μάλιστα, σκηνές υλοτομικής συγκομιδής 
ανοίγουν και κλείνουν την ταινία, σα στα-
θερές που δηλώνουν ότι τα πράγματα δεν 
μπορούν να αλλάξουν και τόσο πολύ μέσα 
σε κάποιες μέρες) μέχρι τις επισκέψεις στα 
νοσοκομεία, όπου η οικογένεια έρχεται αντι-
μέτωπη με το σύστημα ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης και τη διακριτική απόρριψή 
της από την ίδια την κοινωνία, οι «Στιγ-
μές» βρίθουν από ρεαλισμό και καθαρή 
ματιά και φαντάζουν, όντως, «αληθινές», 
κατέχοντας μια ακατέργαστη φυσικότητα, 
ακριβώς όπως θα συναντούσε κανείς σε ένα 
καθαρόαιμο ντοκιμαντέρ. Ταυτόχρονα, το 
φιλμ αποφεύγει να γίνει καταγγελτικό και 
καταφέρνει να πει την ιστορία του χωρίς να 
ανεμίζει κάποια agenda στα μάτια του θεατή 
παρά αφήνοντας την πραγματικότητα να 
διαγραφεί διακριτικά μέσα από τις… στιγμές 
του. Ο Τάνοβιτς, εξάλλου, δεν έχει σκοπό να 
κάνει μια αμιγώς πολιτική ταινία αλλά ένα 
βαθιά κοινωνικό φιλμ, ακόμα κι αν αναπό-
φευκτα διαφαίνεται μια πολιτική υπόσταση 
στα γεγονότα. 

Η παρουσία των πραγματικών πρωταγωνι-
στών της υπόθεσης (ακόμα και των συγγε-
νών τής οικογένειας και μερικών γιατρών, 
που αναμίχθηκαν στην ιστορία!), όμως, είναι 
εκείνη που αποδεικνύεται το δίκοπο μαχαίρι 
αυτής της προσέγγισης. Ναι μεν υπάρχει 
φυσική εξοικείωση μεταξύ των μελών της 
οικογένειας και σιωπηρές στιγμές τους που 
είναι όσο αληθινές θα μπορούσε να ζητή-
σει κανείς, το διαλογικό κομμάτι, όμως, 
εκθέτει τη μη επαγγελματική φύση των 
«ηθοποιών» και προδίδει την (μπορούμε 
να αποκαλέσουμε… υπερβολική;) πραγμα-
τικότητα μπροστά από την κάμερα. Ειδικά 
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στην αρχή, η αφήγηση μπορεί να χαρακτη-
ριστεί έως και άβολη και είναι απαραίτητη η 
διαρκής υπενθύμιση της φύσης του project 
για να μη χάσει κανείς την πίστη του στο 
φιλμ. Η συνέχεια, ευτυχώς, είναι σαφώς 
βελτιωμένη και η ανάπτυξη του δράματος 
επιφέρει την απαραίτητη συναισθηματική 
φόρτιση των εμπλεκομένων, όμως, δε γίνε-
ται να μην παραδεχτούμε ότι οι «Στιγμές» 
λειτουργούν πολύ καλύτερα ως ντοκιμαντέρ 
παρά ως καθαρόαιμο δράμα. Έχει ενδια-
φέρον το γεγονός ότι ακόμα και ο Τάνοβιτς 
φαίνεται να το αποδέχεται αυτό, αφήνο-
ντας στο τελικό cut πλάνα όπου τα μικρά 
κορίτσια του Ναζίφ κοιτούν κατάματα τον 
κινηματογραφικό φακό κατά τη διάρκεια 
του γυρίσματος ή, ακόμα πιο ενδεικτικά, μία 
σκάλα... χτυπάει την ίδια την κάμερα!

Παρ’ όλα αυτά, παρά τις ατέλειές τους, οι 
«Στιγμές στη Ζωή ενός Ήρωα» είναι άμε-
σες και με προσωπικότητα, έχουν επίγνωση 
του τι θέλουν να κάνουν, δεν υποκρίνονται 
ότι είναι κάτι μεγαλύτερο από αυτό που 
όντως είναι (ακόμα και η διάρκεια της ται-
νίας παραμένει σε μάλλον χαμηλότερες του 
μέσου όρου τιμές, μην αφήνοντας περιττά 
στοιχεία να παρεισφρήσουν στο τελικό 
σύνολο) και παραμένουν ειλικρινείς στο 
στόχο τους, που είναι η απλή αποτύπωση 
αυτού που ορίζεται στον τίτλο. Το φιλμ 
σίγουρα δεν είναι για όλους (ειδικά τους μη 
ανθεκτικούς σε ένα πιο... χαλαρό ρυθμό), 
αλλά κανείς δεν μπορεί να το κατηγορήσει 
για διάθεση παραπληροφόρησης, καθώς 
σπάνια συναντούμε πιο... ειλικρινείς τίτλους 
και, εν γένει, προθέσεις στις κινηματογρα-
φικές αίθουσες.

official trailer

imdb

link me

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dc78b3qj758k
http://www.imdb.com/title/tt2507592/
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

«Φεστιβαλικοί» θεατές τής εβδομάδας, 
βρήκατε την ταινία σας (και μάλιστα με 
την... έγκριση του περσινού Φεστιβάλ 
Βερολίνου). Fans των ντοκιμαντέρ (ξέρω 
ότι υπάρχετε), δείξτε προτίμηση και δε θα 
χαλαστείτε. Γενικότεροι λάτρες του βαλ-
κανικού κινηματογράφου, προχωρήστε με 
προσοχή. Οι υπόλοιποι (και κρίνοντας από 
τις προηγούμενες κατηγορίες, μάλλον οι 
περισσότεροι), δύσκολα θα τσιμπήσετε. 
Multiplexάδες, απορώ και γιατί διαβάζετε 
αυτές τις γραμμές.
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Το Χαμένο Σήμα  
Της Δημοκρατίας (2014)

της Βικτωρίας Μιχαήλ

Τον Ιούνιο του 2013, μέσα σε 5 ώρες ανακοινώθηκε 
και εκτελέστηκε με πρωθυπουργική απόφαση η 
παύση λειτουργίας της ΕΡΤ και των δομών της (5 
τηλεοπτικοί και 29 ραδιοφωνικοί σταθμοί, μουσικά 
σύνολα, το ψηφιακό αρχείο της). Πού, πώς, πότε, 
πώς και - κυρίως - γιατί ο τότε κατεβασμένος διακό-
πτης ακόμα (;) αντηχεί;

Στο χαζοκούτι όπως και στο σινεμά τεκμηρίωσης timing 
(and volume) is everything. Και, δυστυχώς για το Γιώργο 
Αυγερόπουλο, αν ως συνειδητοποιημένος πολίτης είχες 
στοιχειωδώς τεντωμένες τις κεραίες σου στο σωρείτη της 
συγκαιρινής ειδησεογραφίας και αρθρογραφίας, στην καλύ-
τερη περίπτωση σουμάρει πεπραγμένα και ντεσού, ευσύνο-
πτα και πατώντας (συνήθως, όχι πάντα) τα σωστά κουμπιά. 
Στη χειρότερη, εντούτοις, πιάνει τη big picture υπερακτι-
βιστικά (χάνοντας λίγο από το δίκιο του) και με χρονοκα-
θυστέρηση (καθόλου απαραίτητη για το δημοσιογραφικό 
ζητούμενο της νηφαλιότερης αποτίμηση των γεγονότων, απ’ 
τη στιγμή που αποκαλύψεις κατόπιν του σκαλίσματος του 
«φακέλου» δεν υφίστανται, μας τα ’παν άλλοι, τότε), στον 
νέο ψαχτικά στρατευμένο 35mm μετα-«Εξάντα» του, χρο-
νικό των συνθηκών υπό τις οποίες έπεσε μαύρο στα κρατικά 
media, fresco ενσταντανέ / προσώπων / δηλώσεων κατά τη 
διάρκεια του πατιρντί και της συνακόλουθης κατάληψης του 
Ραδιομεγάρου απ’ τους σχολασμένους και την κοσμοσυρ-
ροή συμπαράστασης, και τέλος έρευνας του τι... παίχτηκε 
«πλάτη» ή «χαλί» για το, πρωτοφανές στα διεθνή VHF 
δεδομένα του ευνομούμενου κόσμου, «αποφασίζομεν και 
διατάσσομεν» φίμωμα των δημόσιων μέσων ενημέρωσης. 

Κοινώς, θα δεις πάλι κάτι σαν τη βιολονίστρια να παίζει 
δακρυσμένη σε κοντινό, του ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΕΠΑΜ τα 
πανό, στη Μεσογείων μαζί τους εργαζομένους και το λαό - 

η γνωμη του mr. klein

Ντοκιμαντέρ για το κλεί-
σιμο της ΕΡΤ. Δεν το 
παίζει η ΔΤ και μας το 
φοράνε στους σινεμάδες. 
Ως πότε, παλικάρια;

Είδος 
Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία 
Γιώργος Αυγερόπουλος

Διάρκεια 
65’

Διανομή  
FEELGOOD

1 μαϊΟΥ 2014
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αλλά με την ένταση των καταγεγραμμένων 
δονήσεων απομειωμένη, πλέον. Θ’ ακούσεις 
μ’ επιχειρήματα το κατηγορώ (και λιγότερο 
τον αντίλογο, σχεδόν μόνο από τον αρμόδιο 
υφυπουργό, που ή παραδέχεται το από κάθε 
άποψη βραχυκύκλωμα που προέκυψε ή λει-
τουργεί ως κυματοθραύστης άνευ πρεμού-
ρας - ακόμη ένα μη λαβράκι του doc): για το 
πασπαρτού των πράξεων νομοθετικού περι-
εχομένου που «έδεσαν» τύποις το λουκέτο, 
τις 2.500+ απολύσεις - μαχαίρι που εκπλή-
ρωναν βολικά έναν πιεστικό μνημονιακό 
όρο υπαλληλικής ελάφρυνσης, την πάταξη 
της διαφθοράς που προφασίστηκαν οι 
αυτοααποκαλούμενοι καθαίροντες οι οποίοι 
ζητούσαν και πετύχαιναν ρουσφέτια μήνες 
πριν, τον πολιτικό έλεγχο που επιβλήθηκε 
δια της σίγασης στους - συχνά μη υποστηρι-
κτικούς τής καταφυγής στην Τρόικα - διαύ-
λους, την αβάντα στο ιδιωτικό «γυαλί» δια 
του τετέλεσται στις συχνότητες της ΕΡΤ. 
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Τουλάχιστον, στριμάροντας σωστά τα δεδο-
μένα, το φιλμ στρέφει και ρίχνει τον προβο-
λέα του και σε λιγότερο φωτισμένες γωνίες 
του πλατό: στη διακοπή του 902 TV (οσάκις 
διέχεε το πρόγραμμα των απεργών) μέσω της 
δράσης της διατεταγμένης απ’ τις Αρχές (όχι, 
όμως, από τον μόνο αρμόδιο, το ΕΣΡ) τοπο-
τηρήτριας DIGEA, στην αψήφηση του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας επί εβδομάδες από 
τις ίδιες Αρχές, στη δημοσιονομική ζημία 
αντί του επιδιωκόμενου οφέλους που επέ-
φεραν στον προϋπολογισμό τα επισυμβαί-
νοντα. Η σύνδεση ανάμεσα στο «ταχύτατα» 
υπεσχημένο περί νέου φορέα (της ΝΕΡΙΤ) 
από Σαμαρά και στο ότι αυτός δε λειτουργεί 
αλλά τον πληρώνουμε μέσω ΔΕΗ σχε-
δόν ένα χρόνο μετά βάζει και το τελευταίο 
βύσμα στην υποδοχή του, πατώντας το off. 
Τι είδαμε; Ασθενέστερη του επιθυμητού η 
εύρεση του «Χαμένου Σήματος της Δημο-
κρατίας». Σε κρατάει ξύπνιο. Αλλά δε λέει 
και με αναμεταδότη και κονσέρβα…

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Το κοινό τού δημοσιογράφου θα επιστρέ-
ψει επί οθόνης, αλλά οι έχοντες εντρυφή-
σει από πέρυσι στη «φάση» πιθανώς θα 
δουν... επανάληψη. Αν δεν είσαι γνώστης 
της κατάστασης, σε αφορά και είναι - 
κινηματογραφικά, επίσης - ενδιαφέρον. 
Ψηφοφόροι του Αντώνη, θα το βρείτε λίγο 
«βαμμένο» (αλλά πήγαινε γυρεύοντας).

official site

official trailer

link me

Καλυφθείσα ήδη απ’ τον παραδοσιακό και 
δικτυακό Τύπο πέρυσι ενώ το θέμα έκαιγε, η 
άνωθεν agenda συναντά εκτός των διαδρό-
μων / του φουαγέ / του προαυλίου της Αγίας 
Παρασκευής και των talking heads (από τη 
Ναόμι Κλάιν ως τον Προκόπη Παυλόπουλο - 
ναι, με την ιδιότητα του διαπρεπούς νομικού, 
αλλά οι δημιουργοί τής ταινίας θεωρούν ότι 
το παρόν status του ως εκτός «νυμφώνος» 
πλέον πρώην υπουργού του κόμματος εξου-
σίας, το οποίο βάλλεται για το φιάσκο, τον 
καθιστά ιδανικό συνεντευξιαζόμενο;), ετοι-
ματζίδικα τα ημι-timelapse αιθέριων μαζών 
ως συνδετήρα στο μοντάζ. Αλλά αυτό που 
σκορπάει τον περισσότερο βόμβο εδώ είναι 
η απόφαση να μην αγγιχτεί στο παραμικρό, 
ούτε με μια κάρτα διατίτλων, το lead τής 
εν εξελίξει επαναστελέχωσης του οργα-
νισμού σε διόλου ασήμαντο ποσοστό από 
τους ανθρώπους που τα περσινά γεγονότα 
άφησαν ως κεραυνός εν αιθρία στο δρόμο. 
Ορθά (είναι κάτι ακόμα στον... αέρα); Μπο-
ρεί, αλλά έτσι η αφήγηση γλιτώνει βολικά 
(καταγγελτικά, «ανθρώπινα») το εκπεμπό-
μενο υλικό από πιθανά παράσιτα. 

http://www.exandasdocumentaries.com
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DCiDpkU8qGic
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ΝΑ ΚΑΘΕΣΑΙ  
ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΙΤΑΣ (2013)

η γνωμη του mr. klein

Κάθισα, είδα μερικά 
λεπτά, μετά είπα να πάω 
«για τσιγάρα»…

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Γιώργος Σερβετάς

Καστ 
Μαρίνα Συμεού,  
Μαριάνθη Παντελοπούλου,  
Γιώργος Καφετζόπουλος,  
Νίκος Γεωργάκης

Διάρκεια 
98’

Διανομή  
FEELGOOD

Μια νέα γυναίκα, η Αντιγόνη, εγκαταλείπει μια ζωή 
ηθοποιού στην Αθήνα, επιστρέφει στον τόπο καταγω-
γής της και πιάνει δουλειά ως καθηγήτρια αγγλικών, 
ενώ συναντά μια παλιά της φίλη, έναν νεότερο άνδρα 
και το αφεντικό του, που κάνουν τα πράγματα συνε-
χώς και πιο σύνθετα.

Το ό,τι ο Γιώργος Σερβετάς κάτι θέλει να πει με το «Να Κάθε-
σαι και να Κοιτάς», είναι προφανές. Το σενάριο, οι χαρακτή-
ρες, η κινηματογράφηση της ασχήμιας της ανώνυμης επαρ-
χιακής πόλης αποτελούν ένα συνεχές σχόλιο. Για τη βία, για 
τη θέση των γυναικών, για την κρίση, για την αποκτήνωση 
κάποιων, σε περίοδο που ο καθένας κοιτάζει πώς θα επιβιώ-
σει. Το σχόλιο, όμως, δεν είναι σαφές. Τι αφορά, τελικά; Η 
προσοχή του σκηνοθέτη / σεναριογράφου δείχνει να απο-
σπάται από διαφορετικές ιδέες, από ένα εμβόλιμο πλάνο, από 
ήρωες σχεδιασμένους σα σκαριφήματα χαρακτήρων, από τις 
ερμηνευτικές αδυναμίες των περισσότερων ηθοποιών.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο στην ταινία είναι η χρήση 
εύκολα αναγνώσιμων χαρακτηριστικών τού γουέστερν. Η 
Αντιγόνη είναι η «ξένη» που φτάνει στη μικρή πόλη, αλλά 
την ίδια στιγμή έχει αρκετούς δεσμούς για να κινηθούν τα 
νήματα του δράματος. Να δημιουργηθούν φιλικές, ερωτικές 
και εχθρικές σχέσεις που θα οδηγήσουν σε μια - άτεχνη και 
βιαστική - κορύφωση.

Με λίγες φράσεις, η Αντιγόνη μας δίνει το πορτρέτο της στην 
αρχή της ταινίας. Είναι γεννημένη το ’80, αλλά συμπεριφέ-
ρεται σα να ήταν έφηβη τότε. Κατεβαίνει στο σταθμό του 
τρένου όπου βρίσκεται μόνιμα ένας ηλικιωμένος άνδρας, που 
μοιράζει αποφθέγματα. Η ηρωίδα επιστρέφει στο πατρικό 
της, στο οποίο δεν υπάρχουν γονείς, δεν υπάρχει άλλος 
συγγενής και η επίπλωση θυμίζει αρκετά ΙΚΕΑ για να δίνει 
εικόνα εγκατάλειψης (να τα λέμε κι αυτά). 

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

1 μαϊΟΥ 2014



PAGE 37 



PAGE 38 | FREE CINEMA | ISSUE#110

Πιάνει δουλειά σε ένα φροντιστήριο και 
εκεί θα βρει μια παλιά της φίλη, που δεν 
κατάφερε να φύγει από την επαρχία. Έχει 
μείνει εκεί, κολλημένη σε μια δουλίτσα και 
στη σχέση της με έναν παντρεμένο που τη 
χρησιμοποιεί και την κακοποιεί. Παρά την 
αρχική ειρωνική της διάθεση, η Αντιγόνη θα 
αρχίσει μια σχέση με τον πιτσιρικά υπάλ-
ληλο του εραστή της φίλης της. Ο Νίκος 
δεν είναι απλώς υπάλληλος για τον Νώντα. 
Είναι κάτι σα σκλάβος. Στην εξέλιξη της 
πλοκής θα φανεί ακόμη περισσότερο.

Ο Σερβετάς παρακολουθεί την Αντιγόνη, 
που έχει απορρίψει την Αθήνα, αλλά φέρε-
ται και με υπεροψία «Αθηναίας» στην επαρ-
χία και στους επαρχιώτες, τους οποίους 
ο σκηνοθέτης φροντίζει να παρουσιάσει 
με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Θύματα, 
χαζογκόμενες, λαμόγια. Θετικός χαρακτή-
ρας, με λίγα λόγια, δεν υπάρχει ούτε για 
δείγμα. Το σενάριο στριφογυρίζει γύρω από 
τις προβληματικές σχέσεις, της Αντιγόνης 
με το Νίκο και της Ελένης με το Νώντα, 
που θα έχουν βίαιη εξέλιξη. Ένα τροχαίο 
δυστύχημα, μια απόπειρα βιασμού και ένας 
παλιός κολλητός με καραμπίνα απλώς θα 
προσθέσουν περισσότερη βία. 

Τα στοιχεία τής ταινίας ωστόσο, δε δένουν. 
Δίνουν την εντύπωση ενός σκελετού σενα-
ρίου, που έμεινε στην πρώτη γραφή, ενώ και 
οι ερμηνείες δε βοηθούν, με την εξαίρεση 
του Νίκου Γεωργάκη, που δείχνει την εμπει-
ρία του στο ρόλο τού Νώντα.



PAGE 39 

official trailer

imdb

facebook page

link me

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Μόνο αν σώνει και καλά θες να ξέρεις τι 
«παίζει» στο σύγχρονο ελληνικό σινεμά. 
Διαφορετικά, θα κάθεσαι και θα κοιτάς 
συχνότερα το ρολόι από την οθόνη.

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DrXlzjFH4sYk
http://www.imdb.com/title/tt2763624/
https://www.facebook.com/standingasidewatching
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GOLDFISH (2013)

Είδος 
Φουτουριστική Περιπέτεια

Σκηνοθεσία 
Θάνος Τσαβλής

Καστ 
Θάνος Τσαβλής,  
Χρήστος Καρτέρης,  
Δημήτρης Μακαλιάς,  
Φένη Μπένου,  
Μιχάλης Οικονόμου,  
Αργύρης Θανάσουλας,  
Βάσω Καβαλιεράτου,  
Λουκία Τζωρτζοπούλου

Διάρκεια 
94’

Διανομή  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

του Άγγελου Μάυρου

Στη χρεοκοπημένη Ελλάδα του αύριο (με νόμισμα 
τη δραχμή, την οπλοκατοχή απαγορευμένη και τους 
πολίτες δυνητικούς κυνηγούς επικηρυγμένων), ένας 
άνδρας ξανασυναντάει το χτες απ’ το οποίο κρυβόταν 
όταν δέρνει μπάτσους υποψήφιους βιαστές και κατα-
ζητείται ζωντανός ή νεκρός, μπλέκοντας με ρομα-
ντική γειτόνισσα και δυό αδελφούς με deadline να 
καθαρίσουν από χρέη μακαρίτη πατέρα, πουλώντας 
προστασία όπως εκείνος. Το χρυσόψαρο θυμάται;

Με σοβαρό προϋπολογισμό (όχι το πραγματικό ζόρι του), 
άλλον ένα σεναριογράφο και την αποχή του από ομιλού-
ντες ρόλους (αυτά τα τραύματα είναι που κάνουν… μπαμ), 
ο Θάνος Τσαβλής θα μπορούσε να γίνει το νέο golden boy 
του εγχώριου σινεμά είδους. Προς το παρόν είναι... το μικρό 
ψάρι του. Και ως άνθρωπος - ορχήστρα (επίσης: δ/ντης 
φωτογραφίας, οπερατέρ, μοντέρ, σκηνογράφος κι ενδυμα-
τολόγος) κοπανιέται μεταξύ της ευαισθητούλας μουντίλας 
των αστικών indie ρομάντζων (αλλά με ασθενική καρδιά), 
των ατακών - λούπα του Φιλίππου (χωρίς το σουρεάλ IQ 
και οίστρο), του χιούμορ του Ρίτσι και των Κοέν (χωρίς τη 
μόστρα και το τσαγανό), των μπινελικίων του Ταραντίνο 
(χωρίς το παραλήρημα - γκελ), των παγωμένων αιματοκυ-
λισμάτων και μέσα / έξω κάδρων του Κιτάνο (χωρίς τη σχι-
στομάτικη ούγια) και των σε kickboxing βαριάντα ξυλοφορ-
τωμάτων, σε μία περίπτωση to a pulp σε μια σήραγγα α λα 
«Μη Αναστρέψιμος» του Νοέ, στην τελική σε πίστες όπως 
το «Game of Death» του Σάμο Χουνγκ (χωρίς τους κασκα-
ντέρ και τα εφέ). Σακουλιάζοντας την ίδια στιγμή, φευγαλέα, 
το μέλλον μιας Ψωροκώσταινας όπου ο έρωτας είναι ένα 
άλλοθι που σε κρεμάει ή μία «ο θάνατός σου η ζωή μου» 
δοκιμασία, η αστυνόμευση πουλημένη και self service, και η 
εργασία ένα αστείο.

η γνωμη του mr. klein

Ελληνικό ξυλίκι σε φου-
τούρα χώρα της δραχμής; 
Επιτέλους, το ντόπιο 
σινεμά ξυπνάει και βγαί-
νει από την αρρωστίλα. 
Για πρώτη φορά, την 
περνάει την τάξη.

1 μαϊΟΥ 2014
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Αυτή η... στα λόγια ελληνική μεταπραγμα-
τικότητα (που κάνει guest σε σάτιρα όπως 
ο πρόλογος της κυνικής συνέντευξης του 
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, σε ρολά-
κια όπως ένα πρεζόνι του «πεινάω», σε σκετς 
όπως της μπίζνας της διανομής εντύπων και 
σε υπόβαθρο εξωχαρακτήρων όπως ο φιλάν-
θρωπος ιδιοκτήτης κέντρων ψηφιακής απε-
ξάρτησης, εν κρυπτώ εγκληματίας πατέρας 
του ντούο Στούτζες της ταινίας) είναι που 
κλοτσάει αφηγηματικά, τονικά και δομικά 
εδώ κατ’ αρχήν. Η φιλική διανομή, επίσης, 
γράφει σχεδόν πάντα ως ακατάλληλη, αλλού 
σε κοψιά αλλού βοκαλιστικά αλλού και τα 
δύο, επειδή απλώς δεν έγινε κάστινγκ - και 
πρόκειται για την πιο επιτακτικά και εύκολα 
επουλωτέα πληγή του Τσαβλή. Τη χαριστική 
βολή δίνει το σύνδρομο ελλειμματικής προ-
σοχής της δραματουργίας, έχοντας υπο-
κύψει στην καχεκτικότητα του πνεύματος 
crime θυμηδίας, ενός boy meets girl που δεν 
ξέρει από πού να πιαστεί, και του puzzle 
μυστηρίου με το πιστόλι στον κρόταφο 
επανάληψης test από τον ραβδάτορα ήρωα, 
υποψήφιο... (σταματάω, όχι spoilers) - το 
πιο ιντριγκαριστά ενδιαφέρον μοτίβο εδώ, 
που καταχεριασμένο σε αναδρομικές φλα-
σιές πλήττεται και πλήττει την αντιληπτική 
πανοπλία του θεατή. Εν προκειμένω, του 
πραγματικού χρυσόψαρου της... υπόθεσης, 
εφόσον (η βραχεία μνήμη του, τουλάχιστον) 
δύσκολα συνέρχεται στο (τι σημαδεύει το) 
killer κλου δεύτερης ευκαιρίας.
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Ακόμα κι έτσι, δε θα γονατίσεις. Ο πένης 
auteur βάζει σοφά συχνά το σταθερό φακό 
μαχαίρι στο λαιμό των προσώπων για να 
κρύψει την αντιχλίδα ντεκόρ, το συνθετικό 
φωτογωνιόραμα έχει θεαματικά το πάνω 
χέρι σε ταράτσες - γκρεμίδια - σήραγγες με 
graffiti - την παραλιακή - το σινεμά ΕΛΛΗ 
(το πλάνο ακτινωτού ηλιοβασιλέματος στο 
πλάι της «εκπαιδεύτριας» έχει ήδη μπει 
στο πάνθεόν μου των to die for στιγμών τού 
σινεμά μας), η πένα καρφώνει κάποια δυνά-
μει cult slogan (προσωπικά αγαπημένα τα 
«Θέλω το μπουφάν μου!» και «Θα σε γαμήσω 
πολύ!»), τα comic καρέ πετιούνται απ’ τη 
γωνία (ο πεσμένος μπλαβισμένος δαρμένος), 
η asian γόμωση δε σκάει στα μούτρα σου 
(με τη Λουκία Τζωρτζοπούλου απίστευτα... 
πιστευτό schoolgirl και femme fatale - κλειδί 
του γρίφου). Και, φίλε, τόσο σειριακό κλω-
τσομπουνίδι δεν έχει τολμήσει να ρίξει 
ξανά εγχώριο φιλμ. Το «Goldfish», όμως, 
πολύ δε θα ζήσει (εκτός κι αν του μέλλεται 
underground ή αλλοδαπή φήμη), αν και 
στους actionάδες πρέπει στο... νερό να γυαλί-
σει. Κρίμα που είναι κι αδύναμη φύση...

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Θες γκιμπσονικό σχόλιο, πλακατζίδικες 
μαγκιές, αγγιχτικό ειδύλλιο, γνήσια μαπί-
δια; Τα κάνει όλα (μαζί, κάτω του μετρίου) 
και δε συμφέρει. Κουλτουριάρηδες, επιση-
μάνετε τουλάχιστον τις ανησυχίες και τον 
οφθαλμό ενός, καίτοι arte povera, αισθητή 
α λα Άπω Ανατολή, στιλίστα filmer. Κολ-
λημένοι με το genre σινεμά, στηρίξτε το: 
«σαπίζει» και είναι made in Greece!
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official trailer

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dfq_AWFKVvOs
https://el-gr.facebook.com/Goldfishfilm
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ΕΝΑΣ ΣΚΙΟΥΡΟΣ  
ΣΟΥΠΕΡ-ΗΡΩΑΣ (2014) 
(THE NUT JOB)

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

Σε μια φανταστική αμερικανική μεγαλούπολη, στα 
τέλη της δεκαετίας του ‘60, ο Σέρλι επιχειρεί να ολο-
κληρώσει τη μεγαλύτερη κομπίνα που έχει πραγμα-
τοποιήσει ποτέ… σκίουρος, με σκοπό να εξασφαλίσει 
ένα σεβαστό απόθεμα… φιστικιών για τους επόμε-
νους χειμώνες. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι για να τα 
καταφέρει, πρέπει να εμποδίσει μια… άλλη μεγάλη 
κομπίνα, για την ακρίβεια, ένα κανονικό ριφιφί, που 
στόχο έχει να αντικαταστήσει το χρυσό μιας τράπεζας 
με ένα σωρό σακιά ξηρούς καρπούς!

Ας πούμε τη μεγάλη αλήθεια από την αρχή. Αν μπορείς και 
διαβάζεις αυτό το κείμενο, μάλλον δε σε αφορά καθόλου ούτε 
η ταινία ούτε και οι χαρακτήρες της. Το μοναδικό που πραγ-
ματικά σε ενδιαφέρει να μάθεις είναι το πόσο… ανώδυνη ή 
επώδυνη θα είναι η συνοδεία τού παιδιού σου / ανιψιού σου 
/ αδελφού σου στον κινηματογράφο το πρωί της Κυριακής 
ή νωρίς το απόγευμα μιας καθημερινής, ενώ έχεις σχηματί-
σει ολόκληρη λίστα με τους εναλλακτικούς τρόπους με τους 
οποίους θα μπορούσες να αξιοποιήσεις πιο παραγωγικά τον 
ίδιο χρόνο με τον μικρό σου φίλο. Τα νέα δεν είναι καλά από 
το μέτωπο, φοβάμαι.

Γιατί το «Ένας Σκίουρος Σούπερ-Ήρωας», πέρα από τον 
παραπλανητικό ελληνικό τίτλο, δεν έχει να επιδείξει ίχνος 
πρωτοτυπίας ή έστω μια ιδέα δημιουργικής τρέλας, παρά ακο-
λουθεί σχηματικά για (ευτυχώς) λιγότερο από μιάμιση ώρα 
έναν αδιάφορο χαρακτήρα που έχουμε ξαναδεί σε ποικίλες 
παραλλαγές (ο παρεξηγημένος ήρωας, ο μοναχικός χαρακτή-
ρας, ο άτυχος μέσα στις καλές προθέσεις του τύπος), ο οποίος 
περιτριγυρίζεται από ένα εξίσου γενικευμένο set ρόλων που 
κυμαίνονται από τον φαφλατά αλλά ουσιαστικά «κενό» γόη 
και τη μαχητική δεσποινίδα που εξαπατάται παρά τις καλές 
προθέσεις μέχρι τον καλοκάγαθο - κλώνο τού «Ρατατούη» 

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας σκίουρας και 
κάνει μια κομπίνα με 
φιστίκια. Το φτύνεις, γιατί 
δεν είναι και Αιγίνης.

Είδος 
Animation

Σκηνοθεσία 
Πίτερ Λεπενιότις

Διάρκεια 
85’

Διανομή  
ODEON

1 μαϊΟΥ 2014
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- φίλο τού πρωταγωνιστή και έναν κακό 
(Ρακούν) σωστό… μαφιόζο. Η αυτοθυσία τού 
ήρωα, η σημασία της ομάδας πάνω από το 
ατομικό συμφέρον και η ύβρις τής ματαιό-
τητας, που ίσως ξεχωρίσεις στην υπόθεση, 
χάνονται μέσα σε ένα γενικόλογο πλαίσιο 
και σε εξελίξεις που βλέπεις να διαγράφονται 
μπροστά στα μάτια σου πριν ακόμα συμβούν 
(όχι, δεν έχεις το κληρονομικό χάρισμα). 

Αν και η ταινία αγχώνεται να κρατά συνε-
χώς ψηλά τους ρυθμούς μην και «λακίσει» 
ο μπόμπιρας και εναλλάσσει απελπισμένα 
σκηνές και ανατροπές τεστάροντας τις αντο-
χές τού ενήλικου θεατή, το τελειωτικό χτύ-
πημα έρχεται όταν ακούγονται… οι νότες του 
«Gangnam Style», συνοδευτικό χαλί μιας 
κεντρικής σκηνής της ταινίας και υπέρτατη 
απόδειξη της ύπουλης διάθεσης των δημιουρ-
γών για… μαζική παιδική αποδοχή. Αυτή είναι 
η πραγματική τους κομπίνα! Ακόμα και όταν 
αποφασίσεις να το αγνοήσεις και να κρατή-
σεις στο μυαλό μερικές επιτυχημένες ανα-
φορές στην «Επικίνδυνη Aποστολή» (με 
τα ακροβατικά του Σέρλι) ή την πρωτότυπη 
«Ληστεία… αλά Ιταλικά» (με την αναγκα-
στική αυτοκινητική καταδίωξη στο φινάλε), 
η επιστροφή του Psy, σε πλήρη, ψηφιακή 
εκδοχή να χορεύει το «Gangnam Style» με 
όλο το καστ στους τίτλους τέλους αναιρεί 
κάθε καλή πρόθεση. 

Ενημερωτικά, η ταινία προβάλλεται στους 
κινηματογράφους μόνο μεταγλωττισμένη στα 
ελληνικά. Λογικό μεν λόγω θεματικής και ποι-
ότητας αλλά στενάχωρο, καθώς έτσι χάνουμε 
ένα από τα λίγα ατού του φιλμ, τη φωνητική 
ερμηνεία της Μάγια Ρούντολφ στο ρόλο ενός 
(το μάντεψες) καλοκάγαθου… pug.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://thenutjob.com
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dfq4qP2oSpIA
http://www.imdb.com/title/tt1821658/
https://www.facebook.com/TheNutJobMovie
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Με καμία περίπτωση αλλά ξέρω ότι αν 
το παιδάκι σου πάρει την απόφαση να το 
δει, δεν μπορείς να το μεταπείσεις. Εκτός 
αν… πηγαίνατε σε έναν ζωολογικό κήπο 
καλύτερα;
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http://freecinema.gr/fragoulis-in-3/

