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Η 
ιστορία που ακολουθεί είναι πραγμα-
τική. Ονόματα και τίτλοι έχουν αφαιρε-
θεί για να προστατευθούν οι υπολήψεις 
ταινιών και γραφείων διανομής. Σε 

κάποιες περιπτώσεις αυτό γίνεται για να προστα-
τευθούν οι αθώοι. Δεν ισχύει στην προκειμένη…

Σε παίρνουν τηλέφωνο φίλοι και σου λένε το 
κλασικό «Έλα από το σπίτι, θα δούμε ταινία…». 
Και εσύ δέχεσαι με χαρά την πρόσκληση. Και 
πας. Και σου σκάει ο σκληρός ο δίσκος, τίγκα στο 
«κατεβασμένο», πάντα σε high definition, για να 
μην προσβάλλεται και η ποιότητα του κινηματο-
γραφικού έργου… «Και τι θα δούμε;», ρωτώ εγώ 
με αφέλεια. Καινούργια, μου απαντούν, από αυτά 
που θα βγουν το καλοκαίρι εδώ. Βλέπω εγώ κάτι 
τίτλους του ’12 και του ’13, αλλά δεν το σχολιάζω, 
«καινούργια» είναι, ό,τι πείτε. Βάζουν το πρώτο 
που είναι «γαλλικουργιά», τύπου romantic, για να 
μη σου κάτσει και η pizza βαριά. Κοντά στις δύο 
ώρες η διάρκεια. Είχαν δει όλοι το trailer και τους 
είχε «ψήσει» πως θα περάσουμε χάρμα. Μια ώρα 
και είκοσι λεπτά αργότερα, στο σπίτι γινότανε του 
μπλοκαρίσματος του λιμανιού του Πειραιά από 
το Π.Α.ΜΕ., είχα πάρει εγώ τα χειριστήρια ανά 
χείρας και τους έλεγα, «Όχι, μάνα μου, όλο θα το 
δούμε, ρομαντικό γαλλικό δε θέλατε;»! 
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Editorial 114

Hλίας Φραγκούλης

Το δεύτερο ήταν δράμα περιόδου με αισθημα-
τικό subplot και καλό καστ, πιο adult, πιο σιγου-
ράκι. Δύο ώρες κι αυτό. Μια ώρα αργότερα, 
εγώ χάζευα σε ένα laptop, παραδίπλα ρωτούσαν 
«Ποιος θέλει γλυκό;», έπεφτε και καμία γκρίνια να 
το σταματήσουμε κι αυτό το αίσχος, όχι τους απα-
ντούσα εγώ, εκεί, μέχρι τέλους, για να νιώσουν 
τι δουλειά κάνω κι εγώ, ο δόλιος. Το «κλου» της 
βραδιάς: με ρωτούσαν οι φίλοι μου πώς θα αντέξει 
ο κόσμος τέτοιες ταινίες σε σινεμά το καλοκαίρι, 
από τη στιγμή που εμείς, στην άνεση του σπιτιού, 
ήμασταν στα όρια του… να ψάχνουμε για όπλα! 
Εντάξει, θερινό σινεμαδάκι, μωρέ, έχει τη δροσιά 
του, καλό bar να υπάρχει και… να ‘μαστε καλά! 
Η περίπτωση να πιάσουν οι θεατές το μηχανικό 
προβολής όμηρο και να κάψουν τις μπομπίνες του 
φιλμ εν χορώ στη μέση του σινεμά χαρακτηρί-
στηκε ελαφρώς ακραία.

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

η γνωμη του mr. klein

Η Τζολί πετάει, αλλά 
μετά της τα κόβουν και 
γίνεται κακιά τύπου 
μάγισσα και καταριέται 
μωρό με ψόφο στα 16. 
Σε κορίτσια που δεν τους 
έχει έρθει ακόμη η περίο-
δος, μπορεί και να αρέσει.

H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Οικογενειακή  
Περιπέτεια Φαντασίας

Σκηνοθεσία 
Ρόμπερτ Στρόμπεργκ

Καστ 
Αντζελίνα Τζολί,  
Ελ Φάνινγκ,  
Σάρλτο Κόπλεϊ,  
Λέσλι Μάνβιλ,  
Ιμέλντα Στόντον,  
Τζούνο Τεμπλ,  
Σαμ Ράιλι

Διάρκεια 
97’

Διανομή  
FEELGOOD

Μικρή νεράιδα δάσους οχυρωμένου και απάτητου 
από άνθρωπο, θα προδοθεί από νεανικό σκίρτημα με 
πτωχό αγόρι που για να κερδίσει ένα θρόνο θα… της 
κόψει τα φτερά. Η ενήλικη Μαλέφισεντ, όμως, θα 
επιστρέψει ζητώντας εκδίκηση όταν γεννηθεί η κόρη 
του βασιλιά, την οποία και καταριέται σε ύπνο ίδιο με 
το θάνατο όταν γιορτάσει τα 16 της χρόνια.

Εάν έχεις έστω και μια στοιχειώδη σχέση με τα κλασικά 
παραμύθια, κατάλαβες πως μιλάμε για την «Ωραία Κοιμω-
μένη» του Σαρλ Περό, που το studio της Disney είχε μετα-
τρέψει σε ένα animated έπος ομορφιάς το 1959, με μουσική 
επένδυση εμπνευσμένη από το ομώνυμο έργο του Πιότρ 
Ίλιτς Τσαϊκόφσκι. Στο πλαίσιο της πρόσφατης - και πλέον 
κερδοφόρας - μόδας που θέλει τα παραμύθια κινουμένων 
σχεδίων τα οποία «μας έμαθε» ο θείος Γουόλτ να ζωντανεύ-
ουν σε live-action μεταφορές, σειρά είχε και τούτο εδώ, το 
οποίο, όμως, επικεντρώνεται στη φιγούρα της Μαλέφισεντ, 
της νεράιδας που απογοητεύεται από την άδικη μοίρα της 
και υποχωρεί προς τις δυνάμεις του σκότους για να τιμωρή-
σει εκείνους που την έβλαψαν.

Από νωρίς αντιλαμβάνεσαι πως το κοινό που θα ικανοποιηθεί 
περισσότερο με τη «Maleficent» είναι οι οικογένειες και τα 
teen κορίτσια. Η ψηφιακή νεραϊδοχώρα της κεντρικής ηρωί-
δας, μαζί με το νεαρό τής ηλικίας της στην εισαγωγή, δίνουν 
το ξεκάθαρο μήνυμα πως πρόκειται να δούμε μια ταινία… 
κατάλληλη δι’ ανηλίκους. Ή, έστω, να περιμένουμε να 
μεγαλώσει η Μαλέφισεντ και να πάρει την πιο «απειλητική» 
μορφή τής Αντζελίνα Τζολί, η οποία δείχνει να το διασκε-
δάζει με τις εκφράσεις που παίρνει, όμως, δεν έχει πού να 
πατήσει σεναριακά, στερημένη από αντίστοιχες ατάκες που 
θα πρόσφεραν πολλά χαιρέκακα χαμόγελα στους θεατές. Η 
Τζολί είναι μια star που καταλαμβάνει τη μεγάλη οθόνη με 

του Ηλία Φραγκούλη

29 μαϊΟΥ 2014
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απίστευτη άνεση. Γνωρίζει το βλέμμα της, 
γνωρίζει πώς πρέπει να επιδείξει τις γωνίες 
του προσώπου της, σχεδόν σε μαγεύει με το 
«προσωπείο» που έχει σχεδιαστεί επάνω της, 
αλλά… δεν έχει στο στόμα της τα λόγια που 
θα έπρεπε να εξαπολύει στους εχθρούς της 
με μισητό κέφι. Όπως στη σκηνή της εισόδου 
στο βασιλικό κάστρο, που ενώ εντυπωσιάζει 
και τρομοκρατεί τους πάντες, η μόνη φράση 
που έχει για να ολοκληρώσει την entrance 
της είναι ένα… «Well, well…»!  

Αυτή η πιο σκοτεινή πλευρά τής Μαλέφι-
σεντ, μαζί με κάποιες σκηνές μαχών (με 
ζωντανά δέντρα που παραπέμπουν σε αντί-
στοιχες σεκάνς της σειράς του «Άρχοντα 
των Δαχτυλιδιών»), θα «ζωντανέψουν» 
τις υπόλοιπες κατηγορίες των θεατών που 
αναζητούν λίγη δράση, κάμποσα μαγικά 
τρικ (ένα κοράκι που μεταμορφώνεται από 
άνθρωπο μέχρι και σε δράκο με το πρό-
σταγμα της ηρωίδας) και την πιο εφετζίδικη 
φαντασμαγορία. Τα περιλαμβάνει όλα αυτά 
το φιλμ, όμως, οι δόσεις δεν είναι τόσο χορ-
ταστικές και η απουσία ενός σκηνοθέτη πίσω 
από το project δηλώνει τον προφανή στόχο 
της Disney να ελέγχει τα πάντα. Ο Ρόμπερτ 
Στρόμπεργκ μπορεί να κατέχει δύο βραβεία 
Όσκαρ για το σκηνογραφικό του σχεδιασμό 
στο «Avatar» (2009) και την ντισνεϊκή 
«Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων» 
(2010), όμως, ως δημιουργός - σκηνοθέτης δε 
διαθέτει έμπνευση και όραμα, με το τελικό 
αποτέλεσμα να φέρνει περισσότερο στο νου 
τη «Χιονάτη και τον Κυνηγό» (2012), 
παραγωγή άλλου studio, παραδόξως! Εδώ 
αξίζουν και πολλά συγχαρητήρια στον Τζέ-
ιμς Νιούτον Χάουαρντ, το score τού οποίου 
εμψυχώνει ουσιαστικά τις καλύτερες στιγμές 
της ταινίας ή, σε κάποιες περιπτώσεις, γίνε-
ται η κινητήρια δύναμή τους.
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Το οικογενειακό κοινό, λοιπόν, θα θαυμάσει 
μια άψογη δουλειά υψηλού κόστους (τα 
λεφτά φαίνονται), οι πάντες θα γουστάρουν 
το ανέμελο joyride τής… ιπτάμενης (ώσπου 
να της κόψουν τα φτερά) Τζολί, οι αναγνώ-
στες του κλασικού παραμυθιού θα απορή-
σουν με τις μεταλλάξεις της αρχικής πηγής 
και μια μερίδα θεατών θα πλήξει με το τόσο 
παιδιάρισμα που στερεί αρκετούς πόντους 
από το όλο εγχείρημα. Το ερώτημα είναι… 
πόση παραμύθα θέλεις να σου πουλήσει 
τούτο το έργο. Και η απάντηση δε σχετίζεται 
με το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, αλλά με το 
ηλικιακό target group που θέτει η Disney. 
Λίγο άδικα, γιατί τα υλικά υπήρχαν…

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://movies.disney.com/maleficent
http://www.youtube.com/watch?v=w-XO4XiRop0
http://www.imdb.com/title/tt1587310/
https://www.facebook.com/DisneyMaleficent
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Λίγο πιο αφελές και πολύ πιο αθώο από 
τα κινηματογραφικά παραμύθια που 
έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στο 
σινεμά, προσφέρεται για έξοδο μάνας 
και κορούλας ή φιλενάδων, περνώντας 
κι ένα φευγαλέα φεμινιστικό μήνυμα 
περί «girl power». Το πρόσωπο της 
Τζολί είναι το βασικό δέλεαρ για τους 
υπόλοιπους… Όσο για το «ακανθώδες» 
ζήτημα του 3D, έχουμε ακόμη ένα φιλμ 
που δεν αξιοποιεί το μέσο, περιορίζεται 
σε μια κάποια ανάγλυφη ποιότητα της 
εικόνας και… δεν πείθει ως αναγκαίο. 
Πού θα πάει αυτή η κατάσταση;
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ΜΑΥΡΟ ΨΩΜΙ (2010) 
(PA NEGRE)

Είδος 
Δράμα Μυστηρίου

Σκηνοθεσία 
Αγουστί Βιγιαρόνγκα

Καστ 
Φρανσέσκ Κολομέρ,  
Μαρίνα Κόμας,  
Νόρα Νάβας,  
Ρόχερ Καζαμαχόρ

Διάρκεια 
108’

Διανομή  
WEIRD WAVE

του Άγγελου Μαύρου

Επαρχιακή Καταλωνία, 1944: μόνος μάρτυρας των 
τελευταίων λέξεων ενός φίλου του σκοτωμένου κτη-
νωδώς μαζί με τον πατέρα του και το άλογό τους (απ’ 
το ντόπιο «φάντασμα»;), ένας 11χρονος βιώνει δρα-
ματικά, ανάμεσα στα θηλυκά της - εξαρτημένης από 
μια πλούσια - φτωχής φαμίλιας της μητέρας του, τη 
στοχοποίηση ως υπόπτου του Δημοκρατικού padre 
του (κοντραμπατζή, πρώην συνεταίρου τού θύματος) 
και τις κατακλυσμικές αποκαλύψεις που τη διαδέχο-
νται. Αυτός με τι τίμημα θα ξεφύγει;

Και στο τελευταίο σελιλοζικό του «Aro Tolbukhin», και 
στο αμέσως προηγούμενο «El Mar», και (με τη μεσολάβηση 
των αποτυχημένα, πούρα genre «99.9» και «El Νiño de 
la Luna») στο διαβόητο ντεμπούτο του «Tras el Cristal», 
έθιγε την ιβηρικών συντεταγμένων γαλουχία του κακού. Θα 
έπιανε, βέβαια, περισσότερο τόπο το να επισημαίνει κανείς 
τη διαρκούσα θεματική κληρονομιά στη φιλμογραφία τού εκ 
των Βαλεαρίδων Βιγιαρόνγκα, αν ετούτη δεν ήταν, έστω με 
4 χρόνια καθυστέρηση, η πρώτη ταινία του που διανέμεται 
στην Ελλάδα. Ευτυχής συγκυρία: είναι και η πιο αφηγη-
ματικά φιλόδοξη αλλά, πιθανότατα καθότι βασισμένη στο 
αναγνωρισμένο μυθιστόρημα του Εμίλι Τεϊσιδόρ, και η πιο 
δραματουργικά... ψωμωμένη του. Με ένα επιστολικό κλου 
στην ίντριγκα υιοθεσίας α λα «Μεγάλες Προσδοκίες» κι 
έναν φυματικό «Birdy» στην απόξω να ανδρ(ει)ώνουν αυτή 
τη, ζυμωμένη με συμβολισμούς και με κινητήρια δύναμη 
έναν ανήλικο, σπουδή στα οικεία μυστικά και ψέματα του 
Εμφυλίου - όπως έχει κάνει πρότερα, εθνικά, μια μικρή παν-
στρατιά auteur, από τον Ερίθε ως τον ντελ Τόρο.

Με λίγες, ωστόσο, fantastico κοπάνες (άχαστη η ουβερ-
τούρα) και με tremendos συνεργούς τις φωτοανάγλυφα 
ζωντανές λήψεις της κάμερας και τα σημαινόμενα γειώδη 

η γνωμη του mr. klein

Από εκείνα τα ισπανικά 
τα περιόδου κι έτσι, που 
υπάρχει πάντα κι ένα 
παιδάκι. Εγώ είμαι με το 
παντεσπάνι.

29 μαϊΟΥ 2014
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φυσικά ή τεχνητά σκηνικά περιόδου στη 
στήνουν τα αποκυήματα του Guerra Civil, 
η δεισιδαιμονία της πρώτης ηλικίας, τα 
έγκατα του μίσους, η συντριβή της αθωό-
τητας, το στοίχειωμα απ’ την ενοχή και το 
καθαρτήριο της αυτοθυσίας σ’ αυτή την επί 
ώρα δεξιοτεχνικά απατηλή ανατομία ενός 
(πολυ)εγκλήματος στα Πέτρινα Χρόνια, όπου 
οι ηττημένοι του πεδίου της μάχης και της 
ζωής αποδεικνύεται ότι έχουν βγει εξίσου 
απ’ τον ίσιο δρόμο (γιατί «Το χειρότερο με 
τον πόλεμο είναι ότι μας κάνει να ξεχνάμε 
τα ιδανικά μας», όπως λέει στον πιτσιρίκο 
ο - αθώος ή ένοχος; - πατέρας). Και σπάνε 
προσπαθώντας να τα βγάλουν πέρα, ενώ η 
μητριαρχία μαζεύει (κρύβε λόγια) τα κομ-
μάτια τους - μαζί με τα δικά της: Μια θεία 
γεροντοκόρη που έχει βγάλει όνομα γιατί 
πηδιέται με φαντάρους, μία έφηβη ορφανή 
ξαδέλφη με ακρωτηριασμένο από βόμβα 
χέρι που αφήνει τα αγόρια και τον αλκοολικό 
«κύριο» του μονοτάξιού τους να ασελγούν 
πάνω της, μια εργάτρια εργοστασίου που 
αποκόβεται απ’ το γιο της και προσφέρει το 
κορμί της στον φρανκικό δερβέναγα για να 
γλιτώσει τον άνδρα της, μια γιαγιά οσφυο-
κάμπτις για το φιλόξενο σπίτωμα του σογιού 
από την «κυρία» ιδιοκτήτρια. 
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Τους τριγυρίζει το θαμμένο σε μια σπηλιά 
όνειδος εις βάρος ενός ομοφυλόφιλου - του, 
μαζί με τον φθισικό, μόνου αθώου «τέρα-
τος» εδώ (του Φρανκενστάιν και του Πάνα 
σ’ αυτό το κινηματογραφικό τέκνο των «Το 
Πνεύμα του Μελισσιού» και «Ο Λαβύ-
ρινθος του Πάνα», αντιστοίχως), που εν 
μέσω των πυρσών των αρσενικών του χωριού 
χάνει με τη βία το δικαίωμά του να υπάρ-
χει. Και η χαροκαμένη απ’ το τριπλό φονικό 
(το φυσερό τής διάπυρης εξιχνίασης του εν 
προκειμένω μύλου κριμάτων), που «τρελή» 
θα ξεφουρνίσει την αλήθεια, γιατί «Το 
χρωστάω στο παιδί μου». Αλήθεια που ακου-
μπάει αλλά δεν καίει τους από πάνω: την 
εκκλησία που, στο στρατόπεδο των φασι-
στών της εξουσίας, μαντρώνει αρρώστους, 
αρνείται κηδείες αντικαθεστωτικών και μοι-
ράζει με δελτίο μαύρο ψωμί στο λαουτζίκο. 
Το δήμαρχο που βγάζει από τη μέση τον 
«κόκκινο» που κάποτε του πήρε τη γυναίκα 
που ποθούσε. Και τη noble señora που έχει 
πατήσει πάνω σε όλους τους για το χρήμα 
και, βιολογικά άκληρη, αγοράζει (τη σιωπή 
τού φυλακισμένου rojo για τo τι πραγματικά 
έγινε, με αντάλλαγμα) το καλύτερο δυνατό 
αύριο του αγορίνα.
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Είναι εδώ που νοθεύουν κομμάτι την ψίχα 
οι λογοτεχνικά μελό μεγαλοστομίες φραγ-
γέλιου κατηγόριας ή αυτομαστίγωσης, που 
σου πετάνε τις αλληγορίες σαν ξεροκόμματο 
(η κομμένη παλάμη της νουνούζας θαμμένη 
στο δάσος, ο έγκλειστος που θέλει να πετά-
ξει). Αλλά είναι κι εδώ που, εντυπωσιακά, 
ο μικρός - που ενώ η γενιά των βρώμικων 
γεννητόρων τού ζητάει συγγνώμη («Κάναμε 
ό,τι καλύτερο μπορούσαμε») κι αρνείται 
να τη δεχτεί («δε θέλω να γίνω σαν εσάς») 
- κουβαλάει το μίασμά τους: κι αυτός σκο-
τώνει (τα πουλιά που λαθρεμπορευόταν ο 
«γέρος» του), κι αυτός προδίδει (αφήνοντας 
πίσω του το συνομήλικο θηλυκό «αίμα» του, 
που ήθελε επίσης να το σκάσει). Θα γίνει 
ιδία θελήσει ένα ταξικοϊδεολογικά κλεμμένο 
παιδί, παράπλευρη απώλεια της σπαρακτι-
κής διαίρεσης της Ισπανίας. Ένας Πολύ-
φημος, το εκφυλισμένο ον με το ένα μάτι, 
κατά πώς... παραδίδεται στην τάξη τού νέου 
χλιδάτου σχολείου του. Πώς να συγχωρέσει 
τη μάνα που πάει γυρεύοντας, τώρα που έχει 
ανοίξει τα φτερά του; «Την Ιστορία τη γρά-
φουν οι νικητές… και η νίκη δεν είναι ποτέ 
ουδέτερη», δεν του είχε πει ο mestre του; Μ’ 
όποιον δάσκαλο καθίσεις...

official site

official trailer

imdb

link me

http://www.panegre.com/
http://www.youtube.com/watch?v=mn_gJ5Aly6c
http://www.imdb.com/title/tt1454523/
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Amigos τού cine español, le encantará 
mucho (αν δεν το έχετε δει σε κάποια 
από τις τουλάχιστον 4 προβολές του 
από το Ινστιτούτο Θερβάντες μας την 
τελευταία διετία). Συγκινησιάρηδες της 
κουλτούρας και του εμπορίου, θα σας 
ενώσει (οι πρώτοι θα το βρείτε μάλλον 
peor των 35 mm γονιών του, οι δεύτε-
ροι μπορεί και mejor). Δεν πραγματο-
ποιήθηκε δημοσιογραφική proyección, 
λάβετε τα δέοντα μέτρα de protección.
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ΛΕΥΚΟΣ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ (2012) 
(ELEFANTE BLANCO)

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

Δύο ιερείς και μια κοινωνική λειτουργός σε μια φτω-
χογειτονιά λίγο έξω από το Μπουένος Άιρες προσπα-
θούν να αντιμετωπίσουν την εγκληματικότητα και τη 
διαφθορά στην περιοχή, προτάσσοντας ένα ειρηνικό 
όραμα για το αύριο, που περιλαμβάνει την ανέγερση 
νέων κατοικιών, την εκπαίδευση των νέων αλλά και 
την καταπολέμηση των προσωπικών τους δαιμόνων.

Πριν ο Πάμπλο Τραπέρο ξεκινήσει να ξεδιπλώνει την ιστο-
ρία του, έχει ήδη τραβήξει την προσοχή απλά και μόνο με τις 
εικόνες του. Η σκληρή επίθεση ανταρτών σε ένα παραθαλάσ-
σιο χωριό, ένας άνθρωπος που επιβιώνει από το μακελειό όσο 
κρύβεται στη βλάστηση της περιοχής, ένα πλωτό όχημα που 
διασχίζει μισογκρεμισμένα παραπήγματα υπό την επιβλητική 
συνοδεία της μουσικής τού Μάικλ Νάιμαν και τα πανορα-
μικά πλάνα μιας παραγκούπολης, που θυμίζει ένα απέραντο 
εργοτάξιο, είναι αρκετά για να θέσουν τον τόνο της αφήγη-
σης, πριν ακόμα αρχίσουν να αναπτύσσονται οι προσωπικές 
ιστορίες των τριών πρωταγωνιστών.

Η ικανότητα δε του Τραπέρο να περιγράφει με ακρίβεια τη 
ζωή στις φτωχογειτονιές της Αργεντινής τονίζεται ακόμα 
περισσότερο όταν αφήνει την κάμερα να περιφέρεται αδιά-
κοπα στο χώρο, περνώντας από διάδρομο σε διάδρομο και, 
μέσω κρυφών περασμάτων, από κτήριο σε κτήριο, απαθανα-
τίζοντας ταυτόχρονα με τους πρωταγωνιστικούς χαρακτήρες 
και τους ανθρώπους στην άκρη του κάδρου, δίνοντας δια-
στάσεις λαβυρίνθου στη γεωγραφία τής περιοχής. Αυτά τα 
εκτενή μονοπλάνα είναι που θέτουν και το ρυθμό της αφήγη-
σης, που ακολουθεί ομαλά μονοπάτια μέχρι να συναντήσει 
τις εκρήξεις τής βίας.

Αναπόφευκτα, αυτός ο τρόπος κινηματογράφησης δίνει 
έντονο κοινωνικό χαρακτήρα στην αφήγηση με αποτέλεσμα 
η εστίαση στις ιστορίες των τριών κεντρικών πρωταγωνι-

η γνωμη του mr. klein

Δεν υπήρχε ελέφαντας. 
Πρόκειται περί απάτης.

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Πάμπλο Τραπέρο

Καστ 
Ρικάρντο Νταρίν,  
Ζερεμί Ρενιέ,  
Μαρτίνα Γκουσμάν,  
Γουάλτερ Χάκομπ

Διάρκεια 
105’

Διανομή  
SEVEN FILMS / ΣΠΕΝΤΖΟΣ

29 μαϊΟΥ 2014
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στών να προκύπτει, τελικά, ως αναίτιος 
περιορισμός των θεματικών. Η ασθένεια του 
ενός που οδηγεί στην ανάγκη να βρεθεί ένας 
«διάδοχος», οι τύψεις του άλλου για την επι-
βίωσή του και η ταλάντωσή του μεταξύ του 
θρησκευτικού καλέσματος και των προσω-
πικών επιθυμιών, και η ανάγκη της κοπέλας 
της παρέας για κοινωνική προσφορά έχουν 
μεν ενδιαφέρον, όμως, δε βρίσκουν αρκετό 
χώρο για να αναπτυχθούν μέσα στον ήδη 
εκρηκτικό κοινωνικό καμβά. Όσο καλοπαιγ-
μένες κι αν είναι οι μεταξύ τους σκηνές (που, 
όντως, είναι αρκούντως τρυφερές και ηλε-
κτρισμένες ταυτόχρονα - τόσο ο πιο ανα-
γνωρίσιμος Αργεντίνος ηθοποιός, Ρικάρντο 
Νταρίν, όσο και ο Ζερεμί Ρενιέ και η σύζυ-
γος και τακτική ηθοποιός τού σκηνοθέτη, 
Μαρτίνα Γκουσμάν, δίνουν τον καλύτερό 
τους εαυτό), δεν μπορούν να συγκριθούν 
σε ισχύ με τις σκηνές μαζικών συγκρού-
σεων ή κινητοποιήσεων, με αποτέλεσμα να 
θολώνουν την εστίαση του βασικού αφη-
γηματικού άξονα, προσφέροντας αναίτιες 
λοξοδρομήσεις. Ακόμα και η κορύφωση του 
προσωπικού δράματος των τριών έρχεται 
ταυτόχρονα με την πιο εντυπωσιακή, ντοκι-
μαντερίστικη σκηνή της ταινίας, που ισορ-
ροπεί ανάμεσα στη ρεαλιστική αποτύπωση 
και την κινηματογραφική δύναμη, χωρίς να 
έχει την ανάγκη να υπογραμμίσει το δράμα 
για να οδηγηθεί σε κάποια συναισθηματικά 
φορτισμένη κατάληξη.
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Στην τελική, ο «Λευκός Ελέφαντας» παραμέ-
νει ένα πολύ ικανό δράμα (που δεν ξεφεύγει 
στο μελόδραμα ποτέ), αλλά δίνει την εντύ-
πωση ότι θα μπορούσε να γίνει ακόμα ισχυ-
ρότερος, αν κατάφερνε να εστιάσει περισσό-
τερο στο «προσωπικό» κομμάτι της ιστορίας 
ή έστω να το συνδέσει καλύτερα με το ευρύ-
τερο κοινωνικό πλαίσιο. Ευτυχώς, όταν αφή-
νει τις πανοραμικές εικόνες να «πουν» την 
ιστορία, ο Τραπέρο καταφέρνει να πει πολλά 
περισσότερα από τις λέξεις τού σεναρίου του 
και αυτό μαρτυρά την ισχυρότερη ικανότητά 
του, ως δημιουργός.

official trailer

imdb

link me

http://www.youtube.com/watch?v=m3NdYX7ysmA
http://www.imdb.com/title/tt2132324/
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Λάτρεις του κοινωνικού σινεμά, θα «τσι-
μπήσετε». Θεατές που αρέσκεστε να 
δοκιμάζετε μη αγγλόφωνες προτάσεις, 
θα δώσετε θετική ψήφο. Θιασώτες του 
mainstream, θα προβληματιστείτε. Ερα-
στές της «feelgood» σαββατιάτικης εξόδου, 
θα πάρετε τα όπλα.
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2 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗ  
NEW YORK (2012) 
(2 DAYS IN NEW YORK)

του Γιάννη Σμοΐλη

Η Μαριόν, ανασφαλής, νευρωτική, πρόσφατα δια-
ζευγμένη Γαλλίδα με παιδί, που μένει στη Νέα 
Υόρκη, βρίσκει παρηγοριά στην αγκαλιά του Μίν-
γκους, Αμερικάνου συναδέλφου της, επίσης χωρι-
σμένου και με χαριτωμένη κορούλα, και μαζί ανοί-
γουν σπιτικό. Όλα καλά μέχρι που ο μισότρελος 
πατέρας της, η (σχεδόν νυμφομανής) αδελφή της κι 
ο μαστούρης γκόμενος της τελευταίας, θα έρθουν 
από την Ευρώπη να επισκεφτούν το ζεύγος, δημιουρ-
γώντας ένα σωρό προβλήματα.

Η Ζιλί Ντελπί με τον Κρις Ροκ δεν είναι και το πιο συνηθι-
σμένο κινηματογραφικό ζευγάρι. Και μόνο η σύμβαση του 
μύθου που τους θέλει μαζί (καθώς παλεύουν να στήσουν 
οικογένεια, κουβαλώντας ο καθένας τραύματα και παιδιά από 
προηγούμενους, αποτυχημένους γάμους), σε προδιαθέτει για 
κάτι πρωτότυπο ή, τουλάχιστον, ξεχωριστό. Και πράγματι, 
το «2 Ημέρες στη New York» (έτσι εμφανίζεται ο τίτλος στην 
ελληνική αφίσα!) δεν είναι μια συνηθισμένη ρομαντική κομε-
ντί. Φέρνει αντιμέτωπες δυο διαμετρικά αντίθετες κουλτού-
ρες, τη γαλλική και την αμερικάνικη, χρησιμοποιώντας μια - 
λιγάκι επιτηδευμένη είναι η αλήθεια - χιουμοριστική φόρμα, 
προκειμένου να μιλήσει για πολλά και σημαντικά θέματα. 
Δεν επιχειρεί μόνο να παρουσιάσει μια μετωπική σύγκρουση 
πολιτιστικών στερεοτύπων (έχουμε τους ρομαντικούς, ολί-
γον τρελούτσικους, ποιητικούς και πνιγμένους στα ψυχολο-
γικά αδιέξοδα Γάλλους και τους, κλασικά, ρασιοναλιστές, 
υπομονετικούς, χιουμορίστες Αμερικάνους για τους οποίους 
δεν υπάρχει πρόβλημα που να μη λύνεται με λίγη πλάκα), 
προβληματίζεται πάνω στα αδιέξοδα του έγγαμου βίου, 
στη φθίνουσα, μέσα στη συνήθεια, ερωτική επιθυμία, στη 
συνύπαρξη με το διαφορετικό και τους συμβιβασμούς που 
απαιτεί. Κι επειδή η Ντελπί (που σκηνοθετεί και γράφει) δεν 
είναι Νόρα Έφρον (ευτυχώς), εδώ θα βρεις και διακριτικές 

η γνωμη του mr. klein

Είναι 2 στη New York κι 
έχουνε παιδιά, χώρια, 
με άλλους. Και τα φτιά-
χνουν. Καλό το Μεγάλο 
Μήλο, αλλά… AIR 
BAHAL η δουλειά.

Είδος 
Ρομαντική Κομεντί

Σκηνοθεσία 
Ζιλί Ντελπί

Καστ 
Ζιλί Ντελπί,  
Κρις Ροκ,  
Αλμπέρ Ντελπί,  
Αλεξιά Λαντό,  
Αλεξάντρ Ναόν,  
Ντίλαν Μπέικερ,  
Κέιτ Μπέρτον

Διάρκεια 
96’

Διανομή  
HOLLYWOOD 
ENTERTAINMENT

29 μαϊΟΥ 2014
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πολιτικές νύξεις στην παγκόσμια κατάσταση, 
ιστορικές αναφορές, καθώς και μια πανέξυ-
πνη αλληγορία για το «φαουστικό» ξεπού-
λημα της καλλιτεχνικής ψυχής στην αγορά, 
τους γελοίους νόμους τής τελευταίας και τους 
αδιανόητους τρόπους με τους οποίους καθο-
ρίζεται η αξία της τέχνης στον σύγχρονο, 
παραδόπιστο κόσμο. 

Όλα αυτά δίνονται με σκηνοθετική τόλμη, 
«γουντιαλενική» ειρωνεία και τη φρεσκάδα 
μιας γαλλικής ματιάς πάνω στα αμερικάνικα 
πράγματα, κι αν είσαι απ’ τους καλοπροαίρε-
τους θεατές, τα 90 λεπτά θα κυλήσουν ευχά-
ριστα. Αν μη τι άλλο, το «2 Ημέρες στη New 
York» δε θα σε κάνει να πλήξεις. Αν, όμως, 
η φιλμογραφία της Ντελπί σε έχει κάνει να 
περιμένεις περισσότερα, αυτή η ταινία δε 
θα σου τα δώσει. Όχι γιατί της λείπουν οι 
προθέσεις αλλά γιατί στην προσπάθειά της 
να παραμένει «γλυκούτσικη», ακόμα κι όταν 
προσεγγίζει πιο σκοτεινές περιοχές, κατα-
ντάει ώρες-ώρες στερεοτυπική (πόσες περι-
σπούδαστες διαπιστώσεις για το τι σημαίνει 
να συγχωρείς και να υπομένεις όταν υπάρ-
χει αγάπη, μπορεί να αντέξει ένας νορμάλ 
άνθρωπος;) σαν ηλίθιο facebook-ικό status 
ανέραστης γκομενίτσας. Και στο τέλος σε 
«αδειάζει» κιόλας, με ένα άγευστο, χιλιο-
ειπωμένο επιμύθιο που γιορτάζει όλες τις 
χαμηλότονες, αμπελοφιλοσοφικές κοινοτο-
πίες (ξέρεις, αυτές που σου προτείνονται σα 
συνταγές για έναν ακίνδυνο, συνετό, βαρετό 
βίο, εκτίμησης και διαρκούς επαναξιολόγη-
σης των «μικρών καθημερινών στιγμών»), με 
τις οποίες το «καλοπροαίρετο», με το στα-
νιό ανθρωπιστικό, σινεμά σ’ έχει φλομώσει 
χρόνια τώρα. 
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Ακόμα κι έτσι, όμως, πρόκειται για έργο, 
στοιχειωδώς, πιο έξυπνο από τα περισσό-
τερα που αφορούν ανθρώπινες σχέσεις, 
καλοφτιαγμένο (αν και δεν απαιτεί πάρα 
πολλά η κατασκευή του), που δεν προσβάλ-
λει τη νοημοσύνη του θεατή. Δίνει, βέβαια, 
την αίσθηση μιας χαμένης ευκαιρίας γιατί 
ξέρεις πως λίγη παραπάνω τόλμη να υπήρχε 
εδώ, μπορεί να είχαμε να κάνουμε και με 
ένα απρόσμενο διαμαντάκι. Στο κάτω-κάτω, 
όπως μας υπενθυμίζει εδώ κι εκεί η Ντελπί 
- σατιρίζοντας το στερεότυπο που έχει δημι-
ουργήσει η μακραίωνη παράδοση τους στα 
γράμματα - οι Γάλλοι υποκρίνονται και λίγο 
τους ποιητές. Χάθηκε ο κόσμος να προσπα-
θούσε λίγο περισσότερο κι εκείνη προς την 
κατεύθυνση της ποίησης, έστω περιορισμέ-
νων αξιώσεων, αντί να αρκείται σε νερό-
βραστες νουθεσίες που φέρνουν στο μυαλό 
τον εμετικό Κοέλιο; Είναι κρίμα όλη αυτή η 
αστική νεύρωση, η διασκεδαστική παλαβο-
μάρα, ο υπαρξιακός πανικός και η υπέροχη, 
σουρεαλιστική σκηνή (ίσως και η καλύτερη 
της ταινίας) με μια μεγάλη cult μορφή του 
ανεξάρτητου αμερικάνικου σινεμά (το να 
αποκαλύπταμε όνομα εδώ θα συνιστούσε 
spoiler) να χρησιμεύουν μόνο σαν ενδιάμε-
σοι σταθμοί προς μια κατάληξη τόσο τυπική. 
Καλούτσικη η διαδρομή αλλά αν είναι, μέσω 
Γαλλίας, να επιστρέφεις στο ίδιο χωριό, τσά-
μπα το ξεσήκωμα.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.magpictures.com/2daysinnewyork/
http://www.youtube.com/watch?v=5jl-fZ6ZhYI
http://www.imdb.com/title/tt1602472/
https://www.facebook.com/2DaysinNYOfficial
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Η Ντελπί το παλεύει φιλότιμα να γίνει ο 
θηλυκός Γούντι Άλεν αλλά από αυτή της 
την προσπάθεια λείπει κάτι στοιχειώ-
δες: ο φαρμακερός (αυτο)σαρκασμός του 
Νεοϋορκέζου κι η ειρωνεία που δυναμιτί-
ζει το υλικό εκ των ένδον και το καθιστά 
συναρπαστικό. Αναμφίβολα έχουμε να 
κάνουμε με σινεμά μορφωμένων ανθρώ-
πων, χωρίς ιδιαίτερες αιχμές, όμως. 
Γλυκερό, αφελές, μα και, σε σημεία, 
αναπάντεχα πνευματώδες, το «2 Ημέρες 
στη New York» είναι ένα άνισο φιλμ, απ’ 
αυτά που, ναι μεν, ευχαριστιέσαι αλλά 
εύκολα ξεχνάς την επόμενη μέρα.
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ΑΠΡΟΣΜΕΝΟΣ  
ΕΡΩΤΑΣ (2013) 
(MR. MORGAN’S LAST LOVE)

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Ένας χήρος, παραιτημένος από τη ζωή, πρώην 
καθηγητής φιλοσοφίας, γνωρίζει στο λεωφορείο 
μια νεαρή δασκάλα χορού και μια ιδιαίτερη, φιλική 
σχέση αναπτύσσεται μεταξύ τους, αλλάζοντας τη 
ζωή αμφότερων.

Αυτή είναι μια γλυκιά, τρυφερή ιστορία για μια γνώριμα 
δυσλειτουργική, εξ αίματος οικογένεια, για την οποία γίνεται 
λυτρωτικό βάλσαμο ο σχηματισμός μιας εξ επιλογής οικογέ-
νειας. Που διαθέτει μια χούφτα ακαταμάχητα γλυκών, βετε-
ράνων και νεόκοπων, πρωταγωνιστών και δευτεραγωνιστών, 
οι οποίοι συνθέτουν ένα κουιντέτο αφοπλιστικά τρυφερών 
(Κέιν, Ποεζί, Κερκ και Αλεξάντερ), ή ευθαρσώς εύστοχων 
ερμηνειών (η Άντερσον, αναπάντεχα εξωστρεφής, θορυβώδης 
και… bitchy). Που διαδραματίζεται σε ένα διακριτικά ηλιό-
λουστο, πηγή μελαγχολίας αλλά και αισιοδοξίας Παρίσι και 
στη γύρω, γεμάτη πράσινο και νερό, εξοχή. Που εξελίσσεται, 
μιλάει, επικοινωνεί ουσιαστικά, μέσα από όσα εγκυμονούν 
οι σιωπές και οι παύσεις (στους διαλόγους, στους άδειους 
χώρους του σπιτιού του καθηγητή και της σχολής χορού, 
ή στο soundtrack) στην αφήγησή του. Διατηρώντας πάντα 
ανοιχτό, κάθε άλλο παρά προφανή διάλογο με το θεατή. Και 
που διαθέτει ένα κατά το ήμισυ απρόσμενο, βραδυφλεγώς 
συγκινητικό φινάλε, όταν ο πατέρας κάνει στο γιο το πιο 
ανιδιοτελές και γενναίο δώρο: τη χαραμάδα του από όπου 
μπαίνει φως… 

Ωραία όλα αυτά. Και super που βλέπουμε, επιτέλους, στο 
σινεμά μια διαφορετικού είδους σχέση ανάμεσα σε ένα καλο-
στεκούμενο… πουρό και μια κουτοπόνηρη… bimbo (όπως 
χαρακτηρίζει βιαστικά και παντελώς άστοχα η κόρη, Κάρεν, 
της Άντερσον τη «θετή» κόρη, Πολίν, της Ποεζί). Σκηνο-
θετικά, ερμηνευτικά και σεναριακά, σε μεγάλο βαθμό, το 
έχουμε ξαναδεί το έργο. Και αυτός ο «Απρόσμενος Έρωτας» 

η γνωμη του mr. klein

Ξέρω μια καλύτερη ται-
νία που λέγεται «Απρό-
σμενος Θάνατος»…

Είδος 
Δραματική Κομεντί

Σκηνοθεσία 
Σάντρα Νέτελμπεκ

Καστ 
Μάικλ Κέιν,  
Κλεμάνς Ποεζί,  
Τζάστιν Κερκ,  
Τζίλιαν Άντερσον,  
Τζέιν Αλεξάντερ

Διάρκεια 
116’

Διανομή  
FILMTRADE

29 μαϊΟΥ 2014



PAGE 41 



PAGE 42 | FREE CINEMA | ISSUE#114

(τι άστοχος ελληνικός τίτλος, Παναγία μου!) 
ή πιο σωστά, η τελευταία αγάπη του κυρίου 
Μόργκαν (Κέιν), βασισμένη στο μυθιστό-
ρημα «La Douceur Assassine» της Φραν-
σουάζ Ντορνέ δε χαρακτηρίζεται από κάτι 
πραγματικά ξεχωριστό και ενδιαφέρον ώστε 
να αφήσεις τον (βολικό και τζάμπα) καναπέ 
τού σπιτιού σου και να σπεύσεις στη μεγάλη 
οθόνη. Άσε που κατά το άλλο του ήμισυ, το 
φινάλε είναι απογοητευτικά προβλέψιμο.

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?v=Pf2zAxSC5x4
http://www.imdb.com/title/tt1838603/
https://www.facebook.com/pages/MR-Morgans-Last-Love/364695743633824


PAGE 43 



PAGE 44 | FREE CINEMA | ISSUE#114

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Από εκείνες τις ταινίες που δεν τις λες 
κακές, ούτε όμως και καλές. Μια χρυσή 
μετριότητα με άλλα λόγια, με επιμέρους 
θετικά στοιχεία, που δεν έχει και τίποτα 
καινούργιο να σου πει και θέτει πιο 
σοβαρά ερωτήματα για το αν αξίζει τα 7 
ευρώ του εισιτηρίου.
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BRICK MANSIONS (2014)

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Αστυνομικός της Δίωξης Ναρκωτικών, που θέλει να 
εκδικηθεί το θάνατο του πατέρα του, αναλαμβάνει 
αποστολή στη χειρότερη περιοχή τού Ντιτρόιτ, το 
Brick Mansions, που είναι αποκλεισμένο από την 
υπόλοιπη πόλη με ένα ψηλό τείχος. Θα αποκτήσει δυο 
αναπάντεχους συμμάχους και μαζί τους θα αποκαλύ-
ψει τη διαφθορά που επικρατεί στην πόλη.

Σχεδόν ένα χρόνο πριν βγει στις αίθουσες το έβδομο «Fast 
& Furious», το «Brick Mansions» είναι η τελευταία 
ταινία που ολοκλήρωσε ο Πολ Γουόκερ πριν απ’ το θάνατό 
του σε τροχαίο δυστύχημα και είναι δύσκολο να το παρακο-
λουθήσεις χωρίς να σκέφτεσαι τον πρόωρο χαμό τού πάντα 
συμπαθούς πρωταγωνιστή, ειδικά στις σκηνές ταχύτητας με 
αυτοκίνητα. Παρ’ όλα αυτά, η ταινία, remake του γαλλικού 
«Banlieue 13» (2004), δε σ’ αφήνει για πολύ με θλιβερές 
σκέψεις, γιατί είναι φορτωμένη με… δράση, δράση, δράση.

Ακολουθώντας τη  συνταγή των πρόσφατων παραγωγών 
του Λικ Μπεσόν, η ταινία που σκηνοθέτησε ο Καμίγ Ντε-
λαμάρ (μοντέρ μέχρι πρόσφατα του team Μπεσόν) είναι 
φτωχή σε σενάριο, περιορισμένη σε budget, αλλά χορτα-
στική σε δράση. Το περιβάλλον είναι το «δυστοπικό Ντι-
τρόιτ» του 2018, αλλά μην περιμένεις βαθιές σκέψεις για 
το πού πάει η ανθρωπότητα στο μέλλον. Θα ικανοποιηθείς, 
όμως, αν σού είναι αρκετά πολλά κυνηγητά, αρκετό ξύλο, 
ακροβατικά, μισόγυμνες γκόμενες που δέρνονται και μια 
ισχνή ιστορία η οποία, απλώς, δένει όλα αυτά τα συστατικά.

Το σενάριο αναφέρεται με τον πιο απλοϊκό τρόπο στη 
διαφθορά της εξουσίας και στο ότι τα φαινόμενα συχνά 
απατούν. Ο δήμαρχος δεν είναι όσο καθαρός θα ήθελε να 
δείχνει και ο αρχικακοποιός του κακόφημου ghetto, τελικά, 
έχει μπέσα. Ξαναζεσταμένο φαΐ, δηλαδή.

Δεν είναι ωστόσο για πέταμα το «Brick Mansions». Έχει 

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας μπάτσος 
«μυστικός», που λένε, 
και κάνει κολλητάρι 
πρώην φυλακόβιο για 
να τον βοηθήσει με τα 
κονέ που έχει σε γειτο-
νιά επικίνδυνη, να στα-
ματήσει η διαφθορά και 
να στρώσει η κενωνία η 
άδικη. Έχει καλά χορο-
πηδητά τύπου παρκούρ, 
αντέχεται.

Είδος 
Περιπέτεια

Σκηνοθεσία 
Καμίγ Ντελαμάρ

Καστ 
Πολ Γουόκερ,  
Νταβίντ Μπελ,  
RZA,  
Καταλίνα Ντενίς,  
Αΐσα Ίσα,  
Μπρους Ράμζι,  
Γκάουτσι Μπόι

Διάρκεια 
90’

Διανομή  
ODEON

29 μαϊΟΥ 2014
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το star quality του Πολ Γουόκερ, μεγάλες 
δόσεις από το θεαματικό parkour του Ντα-
βίντ Μπελ, που είναι από εκείνους που το 
λάνσαραν διεθνώς, έξυπνα χορογραφημένη 
δράση, γρήγορο (ίσως πολύ γρήγορο) μοντάζ 
και την απολαυστική bitch Αΐσα Ίσα. Με δυο 
λόγια, ξέρεις τι πας να δεις. Αν παραβλέ-
ψεις το γεγονός ότι πετάγονται από παντού 
σφαίρες αλλά μόνο μία ξύνει ελαφρά τον 
πρωταγωνιστή και σου φτάνουν όλα τα υπό-
λοιπα, ίσως και να μην το μετανιώσεις. Στα 
90 λεπτά, άλλωστε, είναι σχετικά μικρό το 
χάσιμο χρόνου.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://brickmansions.tumblr.com/
http://www.youtube.com/watch?v=5hBpbhWLFbA
http://www.imdb.com/title/tt1430612/
https://www.facebook.com/brickmansionsmovie
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ανυπομονείς να βγουν στις αίθουσες οι 
ταινίες που έκαναν πρεμιέρα στις Κάν-
νες; Δε θα έλεγα ότι το «Brick Mansions» 
θα σε αποζημιώσει. Αν, όμως, είσαι fan 
του Πολ Γουόκερ και της θεαματικής 
δράσης, αυτή η ταινία μπορεί να περιο-
ρίσει την πείνα σου μέχρι του χρόνου και 
το «Fast & Furious 7».
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