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Η 
Πίτσα Παπαδοπούλου ήξερε! Τζάμπα 
καίει η «λάμπα» του προβολατζή στα 
σινεμά με εισιτήριο φέτος το καλο-
καίρι. Διότι η νέα «μόδα» ευνοεί το 

τζαμπατζίδικο θέαμα, διαπίστωση μάλλον σου-
ρεαλιστική, ειδικά όταν βλέπεις τα νούμερα του 
ντόπιου box-office…

Γεμάτες οι «ατζέντες» των πολιτιστικών και του 
κινηματογραφικού ρεπορτάζ με εκδηλώσεις που 
προσφέρουν… τζάμπα σινεμά! Όχι avant premiere, 
αυτές καλά κρατούν, έχοντας, πλέον, γαλουχήσει 
ένα νέο είδος «θεατή», ο οποίος παρακολουθεί τα 
πάντα αλλά μόνο όταν τα βρίσκει δωρεάν, ακόμη 
και όταν την προβολή διοργανώνει το (φαντα-
στικό) περιοδικό Ο Κυνηγός & η Μπεκάτσα (αν 
υπήρχε, εκείνοι θα το έβρισκαν). Μιλάμε για 
εκδηλώσεις που παρέχουν κινηματογραφικό θέαμα 
δίχως τη στοιχειώδη τιμή εισιτηρίου ή κάποια 
πρόσκληση. Ένα «μπάτε σκύλοι» υπό αδιευκρίνι-
στες συνθήκες προβολής, που περισσότερο ζημιά 
μπορεί να κάνει στην αγορά, παρά να προτρέπει 
τον κόσμο προς τα σινεμά, θερινά ή μη. Και διαρ-
κώς διογκώνεται το «φαινόμενο»…
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Editorial 117

Hλίας Φραγκούλης

Δηλαδή, τι; Το σινεμά είναι ελεύθερο προς κατα-
νάλωση; Και γιατί δεν «κατεβάζω» κι από το σπίτι, 
τότε; Γιατί αυτό με κάνει να παρανομώ; Καταλα-
βαίνουμε τι «συνήθειες» πάνε να δημιουργηθούν; 
Φυσικά και όχι, αφού όλη η ελληνική κινηματογρα-
φική αγορά είναι ένα μπάχαλο! Από τις προσφορές 
και τα 1 για 2 εισιτήρια, περνάμε στο τζαμπατζί-
δικο. Όμορφα.

Κάθομαι τώρα και νοσταλγώ την πρώτη «δοκιμα-
στική» προβολή του εβδομαδιαίου Ταχυδρόμου 
με το «The Big Chill» στο Αττικόν της Σταδίου, 
του «Risky Business» με το περιοδικό Ποπ & 
Ροκ στο Παλλάς της Βουκουρεστίου ή τις κυρια-
κάτικες, πρωινές avant premieres που καθιέρωσε 
μετέπειτα το Αθηνόραμα. Πήγαινα πάντα σ’ αυτές. 
Αλλά το βραδάκι πήγαινα και έβλεπα και δύο έργα 
ακόμη (Κυριακή, γαρ), ως θεατής, πληρώνοντας το 
εισιτήριό μου. Υπήρχε μια διαμορφωμένη κινημα-
τογραφική παιδεία, ένας σεβασμός, ακόμη και με 
τις παραδοσιακά κατώτερες συνθήκες σε ήχο και 
εικόνα. Όχι μόνο ο τραμπουκισμός του τζάμπα. 
Περασμένα «μεγαλεία», υποθέτω…

http://www.iliaskyriazis.com/
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ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΑ  
ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (2014) 
(THE TWO FACES OF JANUARY)

η γνωμη του mr. klein

Τουριστικό θριλεράκι 
μεμοραμπίλια στο Ελλά-
ντα, με τρίγωνο ύποπτο 
και ύπουλο. Για τώρα 
που δεν έχεις χρήμα για 
διακοπές ούτε στα ντόπια 
τα εδάφη, γεμίζει το μάτι 
σου ένα πράμα, κρίμα 
που δεν παίζουν με ήλιο 
τα θερινά, να κάνεις και 
χρωματάκι…

H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Θρίλερ Μυστηρίου

Σκηνοθεσία 
Χοσεΐν Αμίνι

Καστ 
Βίγκο Μόρτενσεν,  
Κίρστεν Ντανστ,  
Όσκαρ Άιζαακ,  
Ντέιζι Μπέβαν,  
Όμηρος Πουλάκης

Διάρκεια 
96’

Διανομή  
ΣΠΕΝΤΖΟΣ / SEVEN FILMS

Ένα ζευγάρι Αμερικανών κάνει διακοπές στην Αθήνα 
των αρχών της δεκαετίας του ’60 και προσλαμβά-
νει ως ξεναγό έναν συμπατριώτη τους που ζει στην 
Ελλάδα. Ένας θάνατος θα αναγκάσει και τους τρεις 
να λειτουργήσουν ως ομάδα και να βρουν καταφύγιο 
στην Κρήτη, όπου θα αναπτυχθεί μια περίεργη δυνα-
μική ανάμεσα στις τρεις πλευρές του τριγώνου.

Ένα βιβλίο της Πατρίσια Χάισμιθ αποτελεί ιδιαίτερα ελκυ-
στικό παράγοντα για ένα μεγάλο μέρος του κοινού, αφού 
ταινίες όπως ο «Άγνωστος του Εξπρές» του Άλφρεντ 
Χίτσκοκ, το «Ένας Αμερικανός Φίλος» του Βιμ Βέντερς 
(τότε που οι ταινίες του βλεπόντουσαν) και ο «Ταλαντούχος 
Κύριος Ρίπλεϊ» του Άντονι Μινγκέλα έφεραν στην οθόνη 
πολύπλοκους χαρακτήρες σε καταστάσεις με μυστήριο. Στο 
σκηνοθετικό του ντεμπούτο, ο σεναριογράφος («Drive», 
«Τα Φτερά της Αγάπης») Χοσεΐν Αμίνι καταφέρνει να 
δημιουργήσει το περιβάλλον μέσα στο οποίο η Χάισμιθ τοπο-
θετεί τους ήρωές της, όμως, η ταινία που έγραψε και σκηνο-
θέτησε, μάλλον δεν πρόκειται να μπει στο top των κινηματο-
γραφικών μεταφορών της αγαπητής συγγραφέως.

Ο Τσέστερ και η Κολέτ ΜακΦάρλαντ είναι ένα πλούσιο 
ζευγάρι που ταξιδεύει στην Ευρώπη. Στη στάση τους στην 
Αθήνα προσέχουν τις επίμονες ματιές του Ραϊντέλ, ενός ξενα-
γού. Τους συστήνεται ως απόφοιτος του Γέιλ, αν και συμπε-
ριφέρεται ως μικροαπατεώνας, κλέβοντας τους πελάτες του 
στην αλλαγή συναλλάγματος. Επίσης δεν είναι και ιδιαίτερα 
καλός ξεναγός, αφού μπερδεύει στην ιστορία του Αιγέα και 
του Θησέα, το Σούνιο με την Ακρόπολη.

Παρ’ όλα αυτά, οι ΜακΦάρλαντ τον συμπαθούν. Λίγο προτού 
φύγουν από την Αθήνα, όμως, τους εντοπίζει ένας ντετέκτιβ 
και αποκαλύπτεται ότι και ο Τσέστερ δεν είναι τόσο καθαρός. 
Η εικόνα τού επενδυτή είναι απλώς βιτρίνα για μια απάτη 

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

19 ιουνιΟΥ 2014
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και οι μαφιόζοι πελάτες του απαιτούν πίσω 
τα χαμένα χρήματά τους. Η συζήτηση των 
δύο ανδρών θα καταλήξει σε πάλη και στον 
θανάσιμο τραυματισμό του ντετέκτιβ, ενώ ο 
Ραϊντέλ θα βρεθεί εκεί τη λάθος στιγμή και 
αναγκαστικά θα εμπλακεί.

Λίγο από την τυχοδιωκτική του φύση, λίγο 
από την εμμονή του για την Κολέτ, θα συμ-
φωνήσει να φυγαδεύσει το ζευγάρι στην 
Κρήτη, μέχρι να ετοιμαστούν τα καινούργια 
τους πλαστά διαβατήρια, ώστε να επιστρέ-
ψουν στην Αμερική. Στην Κρήτη, όμως, η 
ένταση θα γίνεται όλο και μεγαλύτερη, με 
δραματικές συνέπειες και το φινάλε θα 
δοθεί στην Κωνσταντινούπολη με μια νυχτε-
ρινή καταδίωξη.

Το μεγαλύτερο προσόν τής ταινίας είναι ότι 
δεν προσπαθεί να παραστήσει κάτι διαφορε-
τικό απ’ αυτό που είναι: Ένα παλαιομοδίτικο 
θρίλερ με καλό καστ, εξωτικές – για τους 
ξένους θεατές – τοποθεσίες και ιντριγκα-
δόρικες σχέσεις των ηρώων. Είναι το είδος 
ταινίας που απευθύνεται σ’ αυτό που λέμε 
«ώριμο» κοινό και σ’ αυτούς που λατρεύ-
ουν – και έχουν επιθυμήσει – τις μεταφορές 
των βιβλίων της Άγκαθα Κρίστι. Ο Αμίνι έχει 
κάνει πολύ σωστό ρεπεράζ και έχει χρησι-
μοποιήσει τις τοποθεσίες στην Αθήνα, στην 
Κρήτη και στην Κωνσταντινούπολη με τη 
ματιά τού ταξιδιώτη των 60’s, αλλά όχι σαν 
καρτ ποστάλ, μια ισορροπία δύσκολη, αλλά 
εδώ επιτυχημένη. Έχει ένα δυνατό καστ, με 
το Μόρτενσεν και τον Άιζαακ (που μιλάει 
και αρκετά ελληνικά στην ταινία) να είναι 
οι αντίπαλοι για την καρδιά της Ντανστ, η 
οποία θυμίζει τις χιτσκοκικές ξανθές, αλλά ο 
ρόλος της δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένος.
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Αυτό που λείπει από τα «Δύο Πρόσωπα του 
Ιανουαρίου» είναι η ένταση. Οι ήρωες ταλαι-
πωρούνται, φωνάζουν, εκδικούνται, αλλά όλα 
αυτά εκδηλώνονται κάπως υποτονικά. Δεν 
έχω διαβάσει το βιβλίο της Χάισμιθ, αλλά το 
γεγονός ότι δεν ανήκει στα δημοφιλέστερα 
έργα της ίσως εξηγείται και από την ιστορία 
που δεν αφήνει παράθυρο στο μυστήριο και 
σε άλλες αποκαλύψεις που να κρατούν το 
ενδιαφέρον τού αναγνώστη ή του θεατή. 
Τα πράγματα είναι αρκετά ξεκάθαρα από 
νωρίς και εκεί που εστιάζει η ιστορία είναι η 
σχέση μέσα στο τρίγωνο. Στο θερινό σινεμά, 
πάντως, όλα αυτά θα σου φανούν λιγότερο 
σημαντικά. Και μια τελευταία παρατήρηση: 
το βιβλίο δίνει μια εξήγηση για τον τίτλο, που 
απουσιάζει από την ταινία και τον αφήνει 
ξεκρέμαστο στην ερμηνεία τού απ’ το θεατή.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Οι fans των παλαιομοδίτικων ταινιών 
μυστηρίου έχουν βρει την ταινία τους 
γι’ αυτό το καλοκαίρι. Αν, όμως, θέλεις 
κάτι πιο μοντέρνο ή με περισσότερη 
αγωνία και εντάσεις στην πλοκή, τα 
«Δύο Πρόσωπα του Ιανουαρίου» δε θα 
σου φανούν αρκετά.

http://www.magpictures.com/twofacesofjanuary/
http://www.youtube.com/watch?v=TrRHmhIDfjg
http://www.imdb.com/title/tt1976000/
https://www.facebook.com/TwoFacesOfJanuary
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ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΑΣΤΕΡΙ (2014) 
(THE FAULT IN OUR STARS)

Είδος 
Ρομαντική Δραματική 
Κομεντί

Σκηνοθεσία 
Τζος Μπουν

Καστ 
Σεϊλίν Γούντλεϊ,  
Άνσελ Έλγκορτ,  
Νατ Γουλφ,  
Λόρα Ντερν,  
Σαμ Τραμέλ,  
Γουίλεμ Νταφόου

Διάρκεια 
126’

Διανομή  
ODEON

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Η Χέιζελ και ο Γκας είναι δύο έφηβοι στο κατώφλι 
της ενηλικίωσης. Μπορεί, όμως, να μη φτάσουν ποτέ 
σε αυτή, γιατί παλεύουν με τον καρκίνο από τότε που 
θυμούνται τον εαυτό τους, διαμορφώνοντας χαρα-
κτήρα σε άρρηκτη σχέση με αυτόν. Πνευματώδη, 
ξεχωριστά παιδιά, αμφότεροι, γνωρίζονται σε υπο-
στηρικτικό group, γίνονται φίλοι καρδιακοί και μετά 
ερωτεύονται σφόδρα, εδώ και τώρα, αλλά και για 
πάντα. ΟΚ.

Από όσα συμβαίνουν στο ομότιτλο, πολυαγαπημένο 
bestseller τού Τζον Γκριν, όσα μένουν εκτός κατά το πέρασμα 
από το λογοτεχνικό χαρτί στο κινηματογραφικό πανί είναι 
ελάχιστα και ασήμαντα. Κι όμως, αυτή η πολυαναμενόμενη, 
πολυσυζητημένη και υπερ-επιτυχημένη στα αμερικανικά 
ταμεία μεταφορά στη μεγάλη οθόνη, ούτε ακριβώς αντάξιά 
του στέκεται, ούτε ουσιαστικά πιστή παραμένει στο πρωτό-
τυπό της. Πρωτότυπο που είναι πνευματώδες και ξεχωριστό 
σαν τους ήρωές του και προκύπτει αναπάντεχο - και ευφά-
νταστα μεταλλαγμένη ρομαντική κομεντί και αφοπλιστικά 
ατρόμητο, εναλλακτικό, δράμα χαρακτήρων που συμβιώνουν 
με την αρρώστια και το θάνατο. Με το φαρμακερό, ωμό χιού-
μορ τόσο του αναιδή Γκας, όσο και - κυρίως - της αγέρωχης 
Χέιζελ, που το αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο, να το διαπερνά 
από την πρώτη ώς την τελευταία σελίδα, αποκτά την ικανό-
τητα να σε κάνει να κλαις με λυγμούς πότε από τα γέλια και 
πότε (ακόμα και δύο ή τρεις παραγράφους αργότερα) από τη 
συγκίνηση. Αυτός ο διαρκής κλαυσίγελως γίνεται ακόμα πιο 
διαπεραστικός και λυτρωτικός με τη σκιαγράφηση της Χέι-
ζελ και του Γκας ως δύο σοφών, πριν την ώρα τους ωριμασμέ-
νων και όμως, ταυτόχρονα, παιδιών, με όλη τη σημασία (τα 
πείσματα, τις ανόητες εμμονές, τα ξεσπάσματα, τις σκαντα-
λιές και τα «εξωπραγματικά» τους όνειρα) της λέξης. Κάπως 
έτσι, σε ιδανική ισορροπία, το χιούμορ κάνει τη συγκίνηση 

η γνωμη του mr. klein

Είναι δύο που έχουν καρ-
κίνο και τα φτιάχνουν.

19 ιουνιΟΥ 2014
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αυθεντική και αποκαλύπτει την αλήθεια 
τής ζωής: όσα ανεκτίμητα και φευγαλέα την 
κάνουν σημαντική.

Εσύ, θα μου πεις, θα πας να δεις ταινία, όχι 
να διαβάσεις βιβλίο. Και ταινία θα δεις. Όχι 
επανασυσκευασμένη μυθοπλασία. Μια καλή 
ταινία. Όχι, όμως, ιδιαίτερα πνευματώδη ή 
ξεχωριστή. Οπλισμένη με μια χαρισματική 
ομάδα ποιητών ήθους, με επικεφαλής τη 
διακριτικά, αβίαστα εκφραστική Γούντλεϊ 
(που μαζί με την Τζένιφερ Λόρενς αποτε-
λούν το πιο ερμηνευτικά φωτισμένο ντου-
έτο νέων, εναλλακτικών star που έσκασε 
μύτη τελευταία στο Χόλιγουντ), το ψαγμένο 
soundtrack και την κάθε άλλο παρά αυτάρε-
σκη σκηνοθεσία τού Μπουν («Όλα για την 
Αγάπη»), που στέκεται ταπεινά, λίγο ή πολύ, 
σε απόσταση αναπνοής από τα πρόσωπα 
των ηρώων του για να αφουγκραστεί όλα 
όσα θα ειπωθούν, με ή χωρίς λόγια, δύσκολα 
θα σε αφήσει ασυγκίνητη/ο. Ειδικά αν είσαι 
κορίτσι και δη έφηβη ή αν έχεις διαβάσει το 
βιβλίο του Γκριν και δη είσαι ανυπέρβλητα, 
θετικά προκατειλημμένη/ος με τους ήρωές 
του. Γι’ αυτό και, είτε συμφωνήσεις είτε 
όχι, θα καταλάβεις γιατί τα παρακάτω είναι 
γραμμένα με πόνο καρδιάς…
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Στο κινηματογραφικό πανί, λοιπόν, το χιού-
μορ ούτε φαρμακερό ή ωμό προκύπτει, 
ούτε πανταχού παρόν από την αρχή μέχρι 
το τέλος είναι: στο πρώτο μισό του το φιλμ 
προκύπτει μόλις διαφορετική, απλά αξιοπρε-
πής και χαριτωμένη ρομαντική κομεντί, ενώ 
στο δεύτερο λίγο διαφέρει από ένα - συνει-
δητοποιημένο μεν, κοινότοπο δε - tearjerker, 
συνοδεία αργής κίνησης και μελιστάλαχτων 
μουσικών α λα «Love Story». Ατάκες, που 
στο χαρτί επαναλαμβάνονται συχνά, κατα-
λυτικά και ποικιλοτρόπως (πότε για γέλια 
και πότε για κλάματα), αφήνοντας ανεξίτηλα 
σημάδια στο θυμικό, στο πανί μόλις που προ-
λαβαίνουν να αφήσουν το (εφήμερο) σημάδι 
τους. Σκηνές που στο βιβλίο προκύπτουν 
εξωφρενικά, ξεκαρδιστικά κωμικοτραγικές, 
σαν τη συνάντηση με τον αγαπημένο συγ-
γραφέα της Χέιζελ, υπό τους εκκωφαντικούς, 
ταιριαστά παράλογους ήχους σουηδικής rap, 
την επίσκεψη στο σπίτι τής Άννα Φρανκ, ή 

την κηδεία που σκαρφίζεται ο Γκας για τον 
εαυτό του, στο σινεμά είναι μόνο τραγικές ή 
δακρύβρεχτα συγκινητικές. Αν και εύστοχα 
περιορισμένη, οικονομημένη (γιατί ο κινημα-
τογράφος είναι η τέχνη των εικόνων και όχι 
του λόγου), η αφήγηση off / εξομολόγηση της 
Χέιζελ δεν καταφέρνει εντέλει να μεταγγί-
σει ατόφια και άμεσα τις - τόσο σεμνές και 
όμως τόσο μεγαλειώδεις - σκέψη και ψυχή 
της. Και οι αναγκαίες περικοπές στην ιστο-
ρία τού Γκας (η μανία του με τα video games, 
οι εκτεταμένες αναφορές στην αγαπημένη 
του σειρά βιβλίων / μυθιστορηματοποιη-
μένη εκδοχή τού αγαπημένου του game, η 
ψυχραιμία με την οποία αντιμετωπίζει τα 
τσιτάτα / μαθήματα ζωής που έχουν παντού 
κρεμασμένα οι γονείς του, ο τσακωμός του με 
αυτούς πριν από το ταξίδι στο Άμστερνταμ) 
του στερούν πολλούς πόντους παιδικότητας, 
εγωισμού και ατέλειας, αναδεικνύοντάς τον 
το τέλειο, ευαίσθητο, ανιδιοτελές και τρυ-
φερό boyfriend- ιδανική φαντασίωση για τα 
κοριτσόπουλα.

Κάπως έτσι η ισορροπία χάνεται, η συγκί-
νηση τείνει να γίνει επιτηδευμένη, παραλίγο 
εκβιαστική, και η αλήθεια της ζωής μένει εν 
μέρει κρυφή. Προφανώς, το σινεμά, όπως και 
η ζωή, δεν είναι (πάντα) «εργοστάσιο πραγ-
ματοποίησης ευχών»…

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν είσαι άνδρας ή γυναίκα, αγόρι ή κορί-
τσι, μικρό ή μεγάλο παιδί, όχι τόσο όσο 
το βιβλίο (που, με την ευκαιρία, καλά θα 
κάνεις να διαβάσεις, αν δεν το έχεις ήδη 
κάνει). Ναι, αν έχεις όρεξη για ρομάντζα 
με κάμποσο χιούμορ, αλλά και σοβαρό 
μήνυμα ζωής, το «Love Story» είναι η ται-
νία της ζωής σου και πάντα ήλπιζες στην 
πιθανότητα ενός άτυπου έστω sequel, 
ή ψάχνεις αφορμή για πολύ κλάμα και 
ξεφόρτωμα.
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official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://thefaultinourstarsmovie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=9ItBvH5J6ss
http://www.imdb.com/title/tt2582846/
https://www.facebook.com/faultinourstarsmovie
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ΜΑΖΙ… ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ (2014) 
(BLENDED)

του Ηλία Φραγκούλη

Μετά από ένα καταστροφικό, πρώτο ραντεβού «στα 
τυφλά», ο Τζιμ και η Λόρεν συναντιούνται ξανά σε 
ένα resort για οικογένειες στην Αφρική, όπου θα 
αναγκαστούν να μοιραστούν την ίδια σουίτα για μια 
εβδομάδα, μαζί με τα παιδιά τους! Η μοίρα θέλει να 
γίνουν ζευγάρι ή, απλώς, τα… χειρότερα έρχονται;

Είχα την τύχη να παρακολουθήσω το φιλμ σε μια προβολή 
με… κανονικούς θεατές! Ξέρεις, αυτό το περίεργο είδος που 
πηγαίνει σινεμά, ακόμη. Η προδιάθεση ήταν σαφώς επηρε-
ασμένη από την αρνητική καριέρα τού «Μαζί… με το Ζόρι» 
στο αμερικανικό box-office. Το μόνο που ζητούσα, λοιπόν, 
ήταν να περάσω ευχάριστα. Καμία σχέση με καλλιτεχνικά 
κριτήρια, καταλαβαίνεις. Και… εξεπλάγην! Όχι μονάχα γιατί 
και εγώ και το υπόλοιπο κοινό ξεκαρδιστήκαμε στα γέλια, 
αλλά επειδή η ταινία με έβαλε σε σοβαρές σκέψεις που 
αφορούν τα κινηματογραφικά είδη, κάτι που μου αρέσει να 
μελετώ και να παρατηρώ μέσα από αυτή τη δουλειά.

Η αμερικανική παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών γνω-
ρίζει πως υπάρχουν αρκετά είδη θεατών, τα οποία και καθο-
ρίζουν το στόχο τον οποίο πρέπει να επιτύχει στο εκάστοτε 
target group μια ταινία. Ένα από αυτά είναι και η οικογενει-
ακή – νεανική κωμωδία, με περιεχόμενο και θέαμα το οποίο 
δεν πρέπει να προσβάλει ηλικίες τύπου 10 – 15 ετών, ενώ 
ταυτόχρονα πρέπει να εμπεριέχει και κάτι το «adult» για να 
κρατήσει… ζωντανούς στην αίθουσα τους ενήλικες γονείς ή 
συνοδούς της πιτσιρικαρίας. Αυτό το είδος των φιλμ, ενίοτε, 
έχει και έναν παιδαγωγικό χαρακτήρα, εστιάζοντας σε 
ζητήματα ενηλικίωσης, σεξουαλικής αφύπνισης και συμπε-
ριφοράς, γενικότερα όλα αυτά για τα οποία πολλά παιδιά 
ντρέπονται να ρωτήσουν τους γονείς τους για να μάθουν την 
αλήθεια, αλλά μέσω μιας ταινίας η αφορμή για κουβέντα 
θα προκύψει ευκολότερα. Στο παρελθόν, κάποιες τέτοιες 

η γνωμη του mr. klein

Είναι ο Σάντλερ και η 
Μπάριμορ και θέλουνε 
να φασωθούν αλλά δεν 
τους κάθεται γιατί έχουνε 
και κάτι ζαβά παιδιά από 
παλιότερους γάμους. Του 
βάζω 3 χαριστικά, γιατί 
με τον αραπά που έσκαγε 
στο άσχετο τραγουδώ-
ντας άλλαξα συκώτι.

Είδος 
Ρομαντική Κομεντί

Σκηνοθεσία 
Φρανκ Κοράτσι

Καστ 
Άνταμ Σάντλερ,  
Ντρου Μπάριμορ,  
Γουέντι ΜακΛέντον-Κόβεϊ,  
Μπέλα Θορν,  
Μπράξτον Μπέκαμ

Διάρκεια 
117’

Διανομή  
VILLAGE FILMS

19 ιουνιΟΥ 2014
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κωμωδίες παρήγαγε το studio της Disney, 
σε εποχές σαφώς πιο συντηρητικές για να 
«μιλήσουν» πιο τίμια στο νεαρότερο κοινό. 
Παρ’ όλα αυτά, βγήκαν και διαμάντια όπως 
το «The Parent Trap» (1961).

Το genre αυτό επιβιώνει ακόμη στις ΗΠΑ, 
λόγω μαζικής δυναμικής θεατών, όμως, 
δυσκολεύεται να προσεγγίσει το διεθνές 
κοινό για δύο βασικές αιτίες: α) η γλώσσα 
(πλην των χωρών που μεταγλωττίζουν τα 
πάντα) αστοχεί στο να «πιάσει» και το πιο 
παιδικό κοινό και β) η κουλτούρα (όσο «αμερι-
κάνικη» κι αν είναι η ζωή μας, ουδείς λαός το 
παραδέχεται και το τελικό προϊόν εισπράττει 
τη ρετσινιά της «αμερικανιάς»…). Εκτός και 
αν υπάρχει ένας extra πόλος έλξης…

Αυτόν το ρόλο έρχονται να καλύψουν ο 
Άνταμ Σάντλερ και η Ντρου Μπάριμορ, που 
έχουν πείσει ως ρομαντικό ζευγάρι στη 
μεγάλη οθόνη δύο φορές ακόμη στο παρελ-
θόν, με τα «The Wedding Singer» (1998) 
και «50 First Dates» (2004). Η χημεία των 
δύο ηθοποιών είναι δεδομένη και τούτη τη 
φορά, ο παράγων χρόνος μπορεί να προσθέ-
σει μια συναισθηματική νότα στο «ζευγά-
ρωμά» τους, κάτι το οποίο, φυσικά, αφορά 
τους θεατές που αρέσκονται στο είδος της 
ρομαντικής κωμωδίας, είναι γνώστες των 
προηγούμενων φιλμ και… δεν ειρωνεύονται 
το σινεμά του entertainment value. Κοινώς, 
γνωρίζουν τι πρόκειται να καταναλώσουν!



PAGE 21 



PAGE 22 | FREE CINEMA | ISSUE#117

Το ρομαντικό κομμάτι είναι και το πιο πια-
σάρικο αλλά και το πιο λειτουργικό στο 
«Μαζί… με το Ζόρι». Με το επιπλέον δέλεαρ 
του εξωτικού φόντου και τους υποστηρικτι-
κούς δεύτερους χαρακτήρες (bonus πόντοι 
στη συνεργάτιδα της Μπάριμορ, Γουέντι 
ΜακΛέντον-Κόβεϊ, που «ανακυκλώνει» το 
ρόλο της από τις «Φιλενάδες» του 2011), 
το φιλμ παρέχει ουκ ολίγες αστείες σκηνές 
σωματικού χιούμορ, παρεξηγήσεις και τρελά 
λογοπαίγνια ή παιχνίδια με το soundtrack (η 
διπλή σκηνή με το «κρυφό» νόημα του τρα-
γουδιού που παίζει στη σκέψη των ηρώων), 
που εξασφαλίζουν το γέλιο και εκπληρώνουν 
το στόχο για ένα ανάλαφρο δίωρο. Όταν 
προσθέτεις τα παιδιά που μεγαλώνουν και οι 
δύο ως single parents, όμως, η ταινία πατάει 
σε στερεότυπα που προσπαθούν να κάνουν 
πλάκα ακόμη και με ευαίσθητα θέματα (όπως 
η απώλεια της μητέρας της μιας οικογένειας 
από την επάρατο νόσο, με τη μια κόρη να 
φαντάζεται διαρκώς την παρουσία τής εκλι-
πούσας κοντά της). Βέβαια, για ένα πιο οικο-
γενειακό (συνολικά) κοινό, όλα αυτά έχουν 
έναν παραπανίσιο λόγο ύπαρξης.

Το τελευταίο ημίωρο κλείνει προς το πιο 
έντονο συναίσθημα (αν όχι τραβάει λίγο 
παραπάνω τα όρια της διάρκειας του φιλμ), 
όμως, και πάλι υπάρχουν στιγμές που μπο-
ρούν να σε τουμπάρουν (όσο κυνικός και να 
είσαι, λυγίζεις με το νανούρισμα της Μπάρι-
μορ που τραγουδά το «Over the Rainbow»), 
ενώ η κατακλείδα της ένωσης του πρω-
ταγωνιστικού ζευγαριού αποδεικνύει τη 
δύναμη του λαϊκού θεάματος, έτσι όπως 
μονάχα το αμερικανικό σινεμά μπορεί να 
σου το σερβίρει.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://blendedmovie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=8MuWt2X59fo
http://www.imdb.com/title/tt1086772/
https://www.facebook.com/pages/<039C><03B1><03B6><03AF>-<039C><03B5>-<03C4><03BF>-<0396><03CC><03C1><03B9>/618071458229802?brand_redir=1


PAGE 23 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ρομαντική κωμωδία που διδάσκει και κάτι 
παραπάνω το πιο νεανικό κοινό και τους 
γονείς, προσφέρεται για εύπεπτη δια-
σκέδαση σε θερινό σινεμά. Δε θα ζήσεις 
τον απόλυτο… τρόμο, αν γνωρίζεις τα 
προηγούμενα φιλμ του Σάντλερ και της 
Μπάριμορ (γίνανε και κινηματογραφικοί 
γονείς, πια, είναι για να κλαίμε…). Δε θα… 
επιζήσεις αν προτιμάς κάτι πιο πνευμα-
τώδες και «ευρωπαϊκό» στην κωμωδία (αν 
και με τόση μπαλαφάρα γαλλικής φαρσο-
κωμωδίας τα τελευταία χρόνια, είναι να 
απορεί κανείς για το γούστο που θα έχεις, 
πλέον). Χτύπα συναγερμό όποτε εμφα-
νίζεται ο Τέρι Κρουζ με το εννιαμελές 
harmony group των Thathoo, μπορεί και 
να φύγεις από το κάθισμα γελώντας…
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Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ  
ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ (2014) 
(OCULUS)

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

Νεαρή κοπέλα με τραγικό οικογενειακό παρελθόν 
και αδελφό άρτι αποφυλακισθέντα αλλά σε αμφίρ-
ροπη ψυχολογική κατάσταση, προσπαθεί να απο-
δείξει ότι για όλα τα δεινά της οικογένειάς της ευθύ-
νεται η δαιμονική δύναμη που κατοικεί σε έναν… 
καθρέφτη. «Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποιον θα 
σκοτώσεις σήμερα;»

Οι καθρέφτες δεν είναι και τα πιο ειρηνικά ή έστω παρη-
γορητικά αντικείμενα που μπορεί να συναντήσει κανείς 
σε ένα κινηματογραφικό σύμπαν. Η φιλμική ιστορία τούς 
έχει παρουσιάσει όχι απλά ως μέσα αντανάκλασης ενός 
ειδώλου αλλά ως ενδείξεις προβολής τής κενότητας, της 
απελπισίας, του φόβου και της ανησυχίας ενός ανθρώπου, 
ως τους καταλύτες μιας δραματικής συνειδητοποίησης και, 
ενδεχομένως, της αρχής της καταστροφής, ως σύμβολο 
εξαπάτησης ή παραπλάνησης αλλά και ως μεταφορά μιας 
αλήθειας, που ίσως να μη βρίσκεται ακριβώς εκεί που ορίζει 
το είδωλο στον καθρέφτη. Ένας κατακερματισμένος καθρέ-
φτης μπορεί να δηλώσει μια «σπασμένη» προσωπικότητα 
και η αντανάκλαση, όπως έχουν μαρτυρήσει φιλμ από τις 
κλασικές ταινίες τρόμου της βρετανικής Hammer μέχρι τις 
ασιατικές horror προτάσεις και τα αναπόφευκτα αμερικα-
νικά remake τους (λέγε με και «Mirrors»), σπάνια είναι 
οιωνός θετικών γεγονότων.

Ο «Καθρέφτης της Κολάσεως» της ταινίας μπορεί να είναι 
άθραυστος, όπως αποδεικνύουν οι επανειλημμένες προ-
σπάθειες της Κέιλι και του Τιμ να τον θρυμματίσουν, αλλά 
αποτελεί ουσιαστικό συνεχιστή της μυθολογίας τού καταρα-
μένου καθρέφτη, κουβαλώντας μαζί του όλες τις μεταφορές 
και τους παραλληλισμούς, που μπορεί να συνοδεύουν μια 
ανάλογη ιστορία. Βασισμένο σε ένα μικρού μήκους φιλμ 
του ίδιου του Μάικ Φλάναγκαν, σκηνοθέτη της ταινίας, ακο-

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας καθρέφτης και 
μάλλον είναι δαιμονισμέ-
νος και τρομοκρατεί μια 
οικογένεια. Μούφα. «Η 
Ζυγαριά της Κολάσεως». 
Αυτό θα ήταν το απόλυτο 
φιλμ τρόμου.

Είδος 
Τρόμου

Σκηνοθεσία 
Μάικ Φλάναγκαν

Καστ 
Κάρεν Γκίλαν,  
Μπρέντον Θέιτς,  
Κέιτι Σάκοφ,  
Ρόρι Κοχρέιν,  
Τζέιμς Λάφερτι

Διάρκεια 
104’

Διανομή  
ODEON

19 ιουνιΟΥ 2014
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λουθεί σε πρώτο επίπεδο την προσπάθεια 
δύο νεαρών ανθρώπων να αποδείξουν ότι 
οι θάνατοι των γονιών τους οφείλονταν στις 
σατανικές δυνάμεις που κατοικούσαν πίσω 
από το γυαλί όσο, σε δεύτερη ανάγνωση, 
παραμένει μια καμουφλαρισμένη ιστορία για 
μια δυσλειτουργική οικογένεια, κρύβοντας 
πίσω από το υπερφυσικό στοιχείο σχόλια για 
την παραμέληση, την ενδοοικογενειακή βία 
και, γενικότερα, όλες εκείνες τις δραματικές 
καταστάσεις, που μία οικογένεια μπορεί να 
αποκλείει σπίτι της πίσω από μία τακτοποιη-
μένη πόρτα. Στον εν λόγω καθρέφτη μπορεί 
να εμφανίζεται μία μόνο μικρή ρωγμή στη 
γωνία, όμως, αυτό δε σημαίνει πως οι δύο 
πρωταγωνιστές της ιστορίας δεν είναι ήδη 
«σπασμένοι».

Φυσικά, αυτό δε σημαίνει πως ο «Καθρέ-
φτης της Κολάσεως» είναι ένα καθαρόαιμο 
ψυχολογικό θρίλερ φιλοσοφικών αναζη-
τήσεων. Παρά τις οποιεσδήποτε προεκτά-
σεις ή προβληματισμούς (που είναι σαφώς 
καλοδεχούμενοι), η ταινία στον πυρήνα της 
παραμένει ένα παραδοσιακό, έως και παλιο-
μοδίτικο (σαν την ελληνική απόδοση του 
τίτλου, που θυμίζει κάτι το οποίο θα συνα-
ντούσες σε video club της δεκαετίας του 
‘80) φιλμ τρόμου, που στόχο έχει να κάνει 
το θεατή να νιώσει, σταδιακά, από άβολα 
έως αποπνιχτικά, παίζοντας με την αίσθηση 
της πραγματικότητας και της αντίληψής της 
και τραβώντας συνεχώς το χαλί κάτω από 
τα πόδια του. Ο Φλάναγκαν, εξάλλου, κάνει 
εξαρχής σαφές ότι οι πρωταγωνιστές του δεν 
είναι αξιόπιστοι αφηγητές, με τις αντιλήψεις 
τους περί της διεξαγωγής των γεγονότων να 
έρχονται αρκετές φορές σε σύγκρουση, χωρίς 
να γίνεται απόλυτα σαφές αν αυτό οφείλεται 
στους ίδιους ή στις υπερφυσικές δυνάμεις 
τού κακού. Οι καλύτερες στιγμές τής ταινίας 
(και οι πιο τρομακτικές ταυτόχρονα) προκύ-
πτουν όταν η πραγματικότητα, η αίσθηση 
του χρόνου, ακόμα και η αλληλουχία παρελ-
θόντος και παρόντος, γίνονται ευμετάβλητα 
και, παρά τις απέλπιδες προσπάθειες για 
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εκλογίκευση της κατάστασης, τα πράγματα 
ξεφεύγουν από τον έλεγχο με, φυσικά, τρο-
μακτικές εξελίξεις. (Ανεξάρτητα, βέβαια, από 
τους καθρέφτες που έχετε εσείς σπίτι σας, 
για καλό και για κακό μην τοποθετείτε τα 
φρούτα δίπλα από λάμπες…)

Το δυστυχές είναι ότι, ενώ η ταινία τα κατα-
φέρνει άψογα στη δημιουργία μιας κλει-
στοφοβικής ατμόσφαιρας, «φτηναίνει» το 
τελικό αποτέλεσμα με αρκετά – σαφώς πιο 
μοντέρνας προέλευσης – ξαφνιάσματα, που 
γίνονται όλο και πιο συχνά όσο η ιστορία 
αναπτύσσεται, και όχι μόνο αποπροσανα-
τολίζουν από τη γενική αίσθηση δέους αλλά 
και απομακρύνουν το επίκεντρο της ταινίας 
από την ουσιαστικά τρομακτική πηγή της. 
Γιατί ανάμεσα σε όλο τον υπερφυσικό τρόμο, 
η ανάγκη για συμφιλίωση με το παρελθόν 
και την πραγματικότητα και το τελικό λύσιμο 
των δεσμών με τα τραύματα του παρελθόντος 
είναι που αποτελούν την κύρια κινητήριο 
δύναμη του φιλμ (αυτή η παράμετρος της 
ιστορίας είναι που επωφελείται περισσότερο 
από τη μετάβαση της αρχικής ιστορίας σε 
μεγάλου μήκους ταινία), η οποία μεταφέρεται 
ικανά τόσο από την Κάρεν Γκίλαν (οι φανατι-
κοί του «Doctor Who» μόλις αναστέναξαν 
ομαδικά) όσο και από τα υπόλοιπα μέλη της 
κινηματογραφικής οικογένειας Ράσελ, μέχρι 
να χάσει το δρόμο της και να… τρακάρει στο 
εκνευριστικό και πρόχειρο φινάλε, το οποίο 
μπορεί να θεωρηθεί έως και… κλεψιά, καθώς 
θυσιάζει όλα όσα μέχρι πρότινος έχτισε στο 
βωμό τού εύκολου σοκ. 
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Η απάτη τού φινάλε, στην τελική, πέρα από 
απογοητευτική είναι και άδικη, γιατί αμαυ-
ρώνει τις μέχρι τότε θετικές εντυπώσεις, 
αποκαλύπτοντας πως ίσως κι εσύ ως θεατής 
να έπεσες θύμα της πλάνης ανάμεσα στην 
εικονική ποιότητα του φιλμ και τη σαφώς πιο 
προσγειωμένη πραγματικότητα. Παρ’ όλα 
αυτά, αν οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις σου 
περιορίζονται σε επίπεδο «χαλαρής θερινής 
βραδιάς», υποθέτω δε θα προβληματιστείς 
και ιδιαίτερα με τις ενστάσεις μου – είναι 
κρίμα, όμως, τόσο ελκυστικές ιδέες που συν-
δυάζουν τον μεταφυσικό με τον ψυχολογικό 
τρόμο να μένουν ανολοκλήρωτες και μόνο με 
τις υποσχέσεις.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν δεν παρακολουθείς ανελλιπώς το 
Mundial αυτή την περίοδο και θέλεις 
να ρίξεις μια καλοκαιρινή τρομάρα, βρε 
αδελφέ, η ταινία θα κάνει φιλότιμες 
προσπάθειες για να ικανοποιήσει τις 
προθέσεις σου. Αν, πάλι, σηκώνεσαι για 
θερινό μόνο αν η ταινία ομιλεί τη γαλλική, 
λυπάμαι, ατύχησες. Αν γοητεύεσαι από τις 
ψυχολογικές προεκτάσεις τής υπόθεσης, 
θα μείνεις μόνο με τον εκνευρισμό των 
πιθανών δυνατοτήτων. Αν δε σηκώνεσαι 
από τον καναπέ για σινεμά το καλοκαίρι, 
τι να πω, κοιτάξου στον καθρέφτη!
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official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.oculus2014.com/
http://www.youtube.com/watch?v=2EK05ljAlk8
http://www.imdb.com/title/tt2388715/
https://www.facebook.com/oculusmovie
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ΣΑΜΠΟΤΑΖ (2014) 
(SABOTAGE)

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Η καλύτερη αμερικάνικη ομάδα δίωξης ναρκωτικών, 
με επικεφαλής τον «καταραμένο» Μπρίτσερ, αρχίζει 
να αποδεκατίζεται, καθώς ένα-ένα τα μέλη της δολο-
φονούνται στυγερά, μετά την υποκλοπή δέκα εκατομ-
μυρίων δολαρίων σε επιχείρησή της κατά πανίσχυ-
ρου, μεξικάνικου cartel.

Πολλά βρώμικα στόματα, πολλές σφαίρες, πολύ αίμα και 
πολλοί, ιδρωμένοι μυς στοιχειοθετούν το βασικό προφίλ 
αυτού του θρίλερ του Έιγερ, που έως τώρα έχει αποδειχθεί 
πολύ καλύτερος σεναριογράφος («Μέρα Εκπαίδευσης») 
από ό,τι σκηνοθέτης («Περιπολία»). Αυτή τη φορά, καταρ-
χήν, τον προδίδει το σενάριο (που έγραψε μαζί με το Σκιπ 
Γουντς) και μετά όλα τ’ άλλα. Με πάταγο.

Το σενάριο. Που σε ποδοβολεί με διαλόγους ακατάπαυστης, 
εξωπραγματικής βωμολοχίας και ανταλλαγής – σοβαρών ή 
στην πλάκα – εξωφρενικών προσβολών. Και καλά η σκλη-
ρόπετση ομάδα τού Άρνι, που σχετίζεται διαρκώς με (και 
συχνά-πυκνά αναγκάζεται να υποδυθεί) κακοποιούς, αλλά 
πώς είναι δυνατόν δύο απλοί αστυνομικοί (Κάρολαϊν / Γου-
ίλιαμς και Τζάκσον/ Περινό), που δυσκολεύονται ιδιαιτέρως 
στη θέα τού υπερβολικού αίματος και των σφόδρα κακοποι-
ημένων πτωμάτων να μιλούν μεταξύ τους πάντα έτσι; Όχι, 
αυτή η εκκωφαντική ανταλλαγή λεκτικών πυρών δεν πείθει 
ότι μπορεί να συμβαίνει μεταξύ κανονικών ανθρώπων, και 
γρατζουνάει τα αυτιά πέρα για πέρα, ενοχλητικά επιτηδευ-
μένη. Σενάριο, επίσης, που βρίθει αιφνίδιων, εκβιαστικών και 
ουκ ολίγον ουρανοκατέβατων ανατροπών (αν π.χ. καταλάβεις 
πώς και γιατί η Λίζι / Ίνος απατάει τον άνδρα της, με αυτόν 
που τον απατάει, πες μου κι εμένα!), κατά τις οποίες όχι μόνο 
χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα όσον αφορά το 
παρελθόν τού Άρνι και της ομάδας του ή το ποιος, πώς και 
γιατί πρόδωσε ποιον, αλλά και αφήνει εντελώς ξεκρέμαστους 

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι μπάτσοι και 
τρώνε φονικές ήττες 
λόγω κομπίνας με χοντρή 
ντρόγκα. Άρνι και τα 
μυαλά στα… καγκέλια! 
Περιλαμβάνει αιματάκι 
σε δόσεις… του παιδιού 
να μη δίνει η μάνα!

Είδος 
Αστυνομικό Θρίλερ

Σκηνοθεσία 
Ντέιβιντ Έιγερ

Καστ 
Άρνολντ Σουορτσενέγκερ,  
Ολίβια Γουίλιαμς,  
Σαμ Γουόρθιγκτον,  
Τέρενς Χάουαρντ,  
Μιρέιγ Ίνος,  
Τζο Μανγκανιέλο,  
Χάρολντ Περινό Τζ.,  
Τζος Χόλογουεϊ

Διάρκεια 
109’

Διανομή  
FEELGOOD

19 ιουνιΟΥ 2014
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όλους τους ήρωες, που εκδηλώνουν εντελώς 
αψυχολόγητες συμπεριφορές, αδιευκρίνιστα, 
αδικαιολόγητα ή και εντελώς άλογα κίνη-
τρα, με επικεφαλής εκείνα του Μπρίτσερ, 
ο οποίος, τελικά, αποδεικνύεται τεράστιο, 
μονομανές, τυφλά εκδικητικό καθίκι.

Και όλα τα άλλα. Οι κωμικοτραγικά άστο-
χες ερμηνείες των ηθοποιών που, προφανώς 
χωρίς καμία διεύθυνση από το σκηνοθέτη 
τους, κάνει ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει 
και μοιάζει να παίζει σε άλλη ταινία, προ-
κύπτοντας (σχεδόν) όλοι τους απρόσιτοι 
και απάνθρωποι, με κορυφαίο και πάλι τον 
Άρνι, ο οποίος εμμένει στις ευκολίες του, 
φαντάζοντας πότε ξύλινα ανέκφραστος α λα 
«Εξολοθρευτής» και πότε ξεχασμένος σε 
μια από τις «κλασικές» κωμωδίες του («Οι 
Δίδυμοι», «Ο Μπάτσος του Θηριοτρο-
φείου», «Αληθινά Ψέματα»). Η για τα 
μάτια του κόσμου παρέλαση – πάλαι ποτέ; – 
κινηματογραφικών (ο εκ του «Avatar» Γου-
όρθινγκτον) και τηλεοπτικών αστέρων (οι εκ 
των «Lost» και «True Blood» Χόλογουεϊ και 
Μανγκανιέλο, αντίστοιχα) ή ποικιλοτρόπως 
cult φυσιογνωμιών (ο εκ των αγαπημένων 
πρωταγωνιστών του Χαλ Χάρτλεϊ, Μάρτιν 
Ντόνοβαν, ο υποψήφιος για Όσκαρ εκ του 
«Hustle & Flow» Χάουαρντ, ο επίσης εκ 
του «Lost» Περινό Τζ. και η εκ του παραγνω-
ρισμένου, τηλεοπτικού «The Killing» Ίνος), 
που μοιάζουν απλά να είδαν φως και να μπή-
καν, παραμένοντας μέχρι τέλους ουσιαστικά 
ανεκμετάλλευτοι και αδιανόητα αναλώσι-
μοι. Και ο επίμονος, σοβαροφανής, άκρατος 
ρεαλισμός στην κινηματογράφηση, που ούτε 
με τους… τουρλού-τουρλού ηθοποιούς, ούτε 
με το… άλλ’ αντ’ άλλα κουτρουβάλα σενάριο 
κινείται στο ίδιο μήκος κύματος, με αποτέλε-
σμα ούτε ίχνος σασπένς να χτίζει, ούτε ακρι-
βώς τι ταινία προσπαθεί να συλλάβει (δράμα, 
παρωδία, θρίλερ, τρόμο, ειρωνεία, κωμωδία, 
αλληγορία;) να γνωρίζει.
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Ωστόσο, αν (και μόνο αν) καταφέρεις να 
προσπεράσεις όλα τα παραπάνω, αφενός 
θα βγάλεις το καπέλο στη Γουίλιαμς («Η 
Έκτη Αίσθηση»), που μέσα σε όλον αυτόν 
τον αχταρμά στέκεται όρθια και καταφέρνει 
να κάνει σε μεγάλο βαθμό απτή την ηρωίδα 
της, αν και σε έναν εκ διαμέτρου αντίθετο 
από αυτούς που την έχουμε συνηθίσει ρόλο. 
Και αφετέρου θα κάνεις τρελό χαβαλέ με το 
αδυσώπητο splatter που πέφτει στο ξάφρισμα 
των μελών της ομάδας του Άρνι. Τόσο ευφά-
νταστα χυμένο αίμα, διαμελισμοί, ξεκοιλιά-
σματα και σκόρπια εντόσθια σπάνια βλέπεις, 
ακόμα και σε ταινία τρόμου!

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Μόνο αν αγαπάς Ολίβια Γουίλιαμς, θεω-
ρώντας τη μια από τις πιο παραγνωρισμέ-
νες Αγγλίδες ηθοποιούς από καταβολής 
Χόλιγουντ. Ή, μόνο, αν την κάνεις λαχείο 
με αδιάντροπες σπλατεριές στη μεγάλη 
οθόνη, ακόμα και αν δεν παρακολουθείς 
φιλμ τρόμου. Όλοι οι άλλοι, τουμπεκί 
και… ούτε απέξω.
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official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.sabotagethefilm.com/
http://www.youtube.com/watch?v=FeHpSdQSH0c
http://www.imdb.com/title/tt1742334/
https://www.facebook.com/SabotageOfficial
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Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΝΥΧΤΑ (1986) 
(MAUVAIS SANG)

του Άγγελου Μαύρου

Ο Αλέξ, νεαρός εγγαστρίμυθος παπατζής, παρατάει 
πιπινάκι για να κλέψει, για χρεωμένους (με deadline) 
σε yankee Νονά γεροσυνεργάτες τού μόλις αυτό-
χειρα (;) ελαφροχέρη πατέρα που τον είχε εγκατα-
λείψει μικρό, «χρυσό» ορό για μυστηριώδη ασθένεια 
που «θερίζει» τους εραστές που δε νιώθουν αγάπη. 
Καψουρεύεται την Αννά (το «μωρό» τού ενός πάλι-
ουρα) μάταια πολύ και με τη μπάζα προσβλέπει σε μια 
νέα ζωή. Πώς θα γράψει το τέλος το κακό αίμα τού 
αετονύχη ποιητή;

Ο τίτλος του δεύτερου κεφαλαίου απ’ το «Μια Εποχή στην 
Κόλαση» του Ρεμπό. Η συγκυρία του AIDS σε μια πιο ευαί-
σθητη και επιστημονικής φαντασίας μετάλλαξή της. Η 
αρχική κεντρική πλοκή τού αλογίσιου «Salty O’Rourke» 
του Γουόλς απ’ το 1945. Νούμερα αμερικανικού vaudeville με 
ένα je ne sais quoi Μαξ Λαντέρ. Μία βωβή ονειροφαντασία 
τύπου «Το Χαμίνι». Το πνεύμα της «πειραγμένης», άπια-
στης «Νατζά» του Μπρετόν. Και, πάνω απ’ όλα, το πατρικό 
πρότυπο του Γκοντάρ, από την προϋπηρεσία του ως κριτικού 
κινηματογράφου στα Cahiers du Cinema, το πηχυαίο αρχικό 
générique και τις ανακαλύψεις των Μπινός - Ντελπί ως τις 
σκοτοδίνες τού μοντάζ, το κούρεμα της Αννά α λα Νανά τού 
«Ζούσε τη Ζωή της» και το ειδολογικό (μα τα πρώιμα παι-
γνιώδη crime νουάρ του, μα το «Αλφαβίλ») δέρας. Μπορείς 
να… κολλήσεις όλα αυτά και να καλλιεργήσεις σε λίγα πλατό, 
και στο ένα τσικ sci-fi Παρίσι, και στο εργαστήριο μια ταινία 
- αρρώστια, που 28 χρόνια μετά όχι μόνο να μοιάζει πρωτό-
φαντου βάκιλλου, αλλά και να διατηρεί τη μεταδοτική της 
επίδραση αμείωτη, παρά τις παρενέργειες που κάνουν μπαμ;

«Θα δεις. Είναι μαγικό. Προσοχή!», κατά πώς λέει κι ο ταχυ-
δακτυλουργός – λυδία λίθος της βούτας Αλέξ (μόνιμο όνομα 
του ήρωα σε κάθε μία από τις ταινίες τής «l’ amour fou» τρι-

η γνωμη του mr. klein

Είναι, λέει, κάτι σαν ιός 
που χτυπάει τους ερα-
στές που δεν αγαπάνε. 
Κι ένα μπουκάλι Τζόνι τη 
μοναξιά σκοτώνει.

Είδος 
Ρομάντζο Παρανομίας

Σκηνοθεσία 
Λεός Καράξ

Καστ 
Ντενί Λαβάν,  
Ζιλιέτ Μπινός,  
Μισέλ Πικολί,  
Χανς Μάγερ,  
Ζιλί Ντελπί,  
Κάρολ Μπρουκς,  
Ούγκο Πρατ,  
Μιρέιγ Περιέ,  
Σερζ Ρετζιανί

Διάρκεια 
116’

Διανομή  
ROSEBUD.21

19 ιουνιΟΥ 2014
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λογίας τού Καράξ – και το πραγματικό δικό 
του βαφτιστικό). Γιατί αυτό ακριβώς πετυ-
χαίνει, περισσότερο απ’ ότι στο πιο νταουνιά-
ρικο κι ασπρόμαυρο «Boy Meets Girl» του 
1984 (το εύγλωττο θέμα και ιδεοληψίες τού 
οποίου σε τριγυρίζουν κι εδώ) ή στο ζοφερά 
έγχρωμο, τραγικό τελείωμα του «Οι Ερα-
στές της Γέφυρας» του 1991, το μπετοναρι-
σμένων γκρι boulevard / ζωντανού μαύρου / 
χτυπητών τρικολόρ (Γαλλία, γαρ;) και κομε-
ντί πινελιών ενδιάμεσο δεύτερο κρούσμα τού 
κυρίου «Holy Motors» - παρότι μόλις ένα 
χρόνο αργότερα, ο φον Τρίερ θα αποδεικνυ-
όταν δραματουργικά πιο περδίκι, στο επίσης 
νοσηρής θεματολογίας «Epidemic». Επειδή, 
αυτός ο κυριολεκτικά «retro ιός» (αφου-
γκράσου πώς αρθρώνει τις λέξεις, σαρδόνια 
«διπλά», ο γιατρός της σπείρας) αν προσθέ-
σεις ένα ακούσιο minstrel show με λευκούς, 
μια στιγμή παντομίμας, εξάρσεις μιούζικαλ, 
ένα ολιγοδευτερόλεπτο mash-up avant-
garde - Φριτς Λανγκ της US περιόδου συν 
τον κομήτη τού Χάλεϊ που περαστικός φέρνει 
κουφόβραση μα και χιόνι (!) στην Πόλη του 
Φωτός, είναι μάλλον το τελευταίο ανθεκτικό 
δείγμα τού «cinéma du look», με ξενιστές στα 
80’s και τους Μπενέξ & Μπεσόν.
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Με το σημαίνον να κρεβατώνει ενσυνεί-
δητα συνταγογραφημένα απ’ τον filmer το 
σημαινόμενο και με τα αλλοτριωμένα νιάτα 
επί οθόνης να το παλεύουν εκτός πεπατη-
μένης και νόμου (τα δύο διακριτικά αυτού 
τού 80’s φραντσέζικου… νέου κύματος), τα 
συμπτώματα εκδηλώνονται σχετικά γρή-
γορα, καλώς ή κακώς. Το κλου της σεξου-
αλικά μεταδιδόμενης μάστιγας παραμένει 
συνήθως εν υπνώσει και αφήνει έκθετο 
έναν ήσσονα χαρακτήρα (τον κολλητό του 
Αλέξ, στον οποίο πασάρει τη φιλεναδίτσα 
του φευγάτος). Η κουβεντούλα - νυχτέρι του 
κεντροζεύγους δικαιώνει το παιδικό παρα-
τσούκλι «Πολυλογάς» του ήρωα (μόνο εκεί 
και με την κακή έννοια) αφήνοντάς σε… «Με 
Κομμένη την Ανάσα». Κυρίως: η… Σελίν και 
κατά κόρον η Μπινός (την οποία εδώ καμά-
κιασε και έκανε ταίρι του για χρόνια ο δημι-
ουργός, που καθόλου τυχαία αναλαμβάνει 
και το ρολάκι τού ηδονοβλεψία της!) εκτίθε-
νται ερμηνευτικά άγουρες σε editorial μόδας 
στα 35 mm (το ζητούμενο είναι το πρόσωπο, 
όχι η περσόνα), συχνά σε αλληλοδιαδεχό-
μενα κοντινά.

Ακόμα κι αυτά τα close-up, ούτως ή άλλως 
επινοητικό γιατρικό τού πονοκεφάλου των 
γυρισμάτων στα λιγοστά αλλά τεχνουρ-
γημένα set, δεν μπορούν, εννοείται, να σε 
κάνουν να αποστρέψεις στιγμή το βλέμμα 
από την οπτικοακουστική απαγγελία αυτού 
του σύγχρονου (κι εδώ πιο τσιρκολάνου με 
το μέσο από ποτέ) Απολινέρ της σελιλόζης. 
Καμία λήψη, σύνθεση, ακολουθία δεν έχει 
βάλει ημέρα επάνω της από τότε, ενώ off (α)
συμφωνίες της ηχομπάντας σκάνε στα tête-
à-tête και εισβάλλουν στον εγκέφαλό σου. 
Είναι εκεί που ο Εσκοφιέ στο φακό κι η Κετιέ 
στη μονταζιέρα έχουν καθυποτάξει αδέκαστα 
κι εναποθέτουν για πάντα (με to die for τα 
επανερχόμενα κατοπτικά πλάνα) τις εγχά-
ρακτες λεπτομέρειες ενός μοιραίου Smith & 
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Wesson, το κρυφτό των κατόπτρων – οιωνό 
γνωριμίας των Αλέξ κι Αννά στο λεωφορείο, 
τη χωρίς κασκαντέρ σκηνή της πτώσης τού 
ιψενικού τριγώνου με αλεξίπτωτο, τις μούρες 
κολλητές στην τζαμαρία στον ανδροκαβγά, 
την γκροτέσκα αυτοομηρία ύστερ’ από την 
αρπαγή τής πολύτιμης λείας.

Και, φυσικά, μετά τον Προκόφιεφ, τον 
Μπρίτεν, τον Τσάπλιν που εξαπλώνονται 
μουσικά με αλάνθαστο σημάδι, το «Modern 
Love» του Μπόουι στο όλο δεξιά traveling 
shot τρεχάλας που προσκύνησε πέρσι το 
«Frances Ha», και το «J’Αi pas d’ Regrets» 
του παρόντος και ως ηθοποιού εδώ Ρετζιανί, 
χορωδιακά στην εξόδιο καμπριολέ κούρσα. 
Μια ατάκα («Ώσπου να μάθεις τελικά να ζεις, 
είναι πια αργά…») θα αποδειχθεί προφητική 
για τον ρομαντικό, outsider, post-punk Αρσέν 
Λουπέν τού - φετίχ τού Καράξ - «φάτσα» 
Λαβάν. Ένα αθεράπευτα δακρυφιλικό amore 
(ο Τομ Τίκβερ του «Η Πριγκίπισσα κι ο 
Πολεμιστής» ξέρει…) θα τολμήσει να πετά-
ξει, επιτέλους, έστω στα ffwd εφέ του post. 
Και «Το Αίμα του Ποιητή» auteur (πάρε και 
το γκαγκ τού «νεκρού» Ζαν Κοκτό στο bar) 
θα κουβαλήσει, ακόμα αναλλοίωτο, πυρε-
τώδες το στιλιστικό μικρόβιο – με τα ανε-
πιθύμητα δέκατά του, έστω. «Πιστεύεις ότι 
υπάρχει έρωτας που καίγεται γρήγορα αλλά 
κρατάει για πάντα;», ρωτάει σε μια δόση ο 
Αλέξ την Αννά. Δες το και πες μου: μπορείς 
να μην απαντήσεις ζαλισμένος «oui»;

official trailer

imdb

link me

http://www.youtube.com/watch?v=CA3Xu7Jdyc4
http://www.imdb.com/title/tt0091497/
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αγάπησες / μίσησες το «Holy Motors»; 
Ετοιμάσου για κάτι λιγότερο «φεύγα» 
αλλά συχνά εξίσου αξέχαστο - σε «προ-
σβάλλει» ή σε προσβάλλει, αντιστοίχως. 
Φτιάχνεσαι με creación εικόνων; Θα 
λατρέψεις πολλά. Ήσουν κάθε μέρα στο 
«Τώρα Γκοντάρ» της Ταινιοθήκης; Γνώ-
ρισε αυτόν τον πιο φαντεζίστα «γιο» τού 
Ζαν-Λικ στο άνθος της ηλικίας του. Το 
θυμάσαι (ή, ακόμα, το ’χεις σε βιντεοκα-
σέτα) από τις προβολές του στο αλήστου 
μνήμης αθηναϊκό κανάλι SΕVEN-X κατά 
τα 90’s; Ρούφα τό σε ψηφιακής κούρας, 
υγιές όσο ποτέ σώμα του, επιτέλους και 
στη μεγάλη οθόνη, για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα. Δεν μπορείς τις «φλου αρτιστίκ» 
υποτροπές; Θα δοκιμαστείς.
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https://www.youtube.com/watch?v=o1FXOqchhXk&list=PL2rB3_wxnzkTO_w5pyoB_zJWnvi0Sg73q
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ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ  
ΤΟΥ ΜΙΛΕΡ (1990) 
(MILLER’S CROSSING)

του Γιάννη Σμοΐλη

Στην Αμερική της ποτοαπαγόρευσης, δυο οικογένειες 
της μαφίας μπλέκονται σε πόλεμο, διεκδικώντας την 
απόλυτη κυριαρχία τού υποκόσμου. Ανάμεσά τους ο 
Τομ Ρέιγκαν, δεξί χέρι τού ενός εκ των δύο αφεντικών, 
τετραπέρατος και αδίστακτος, θα κυνηγήσει το συμ-
φέρον του με μακιαβελικές μεθόδους, παίζοντας πότε 
με τη μία, πότε με την άλλη πλευρά. Μόνο του μειονέ-
κτημα ότι έχει καρδιά. Ή μήπως όχι;

Το 1990 οι αδελφοί Κοέν είχαν στο ενεργητικό τους ένα 
cult ντεμπούτο που συνδύαζε το φιλμ νουάρ με τον τρόμο 
(«Μόνο Αίμα») και μια εντελώς φευγάτη, παρανοϊκή κωμω-
δία («Αριζόνα Τζούνιορ»). Είχαν δώσει δείγματα γραφής, 
ήταν μια δύναμη υπολογίσιμη και πολλά υποσχόμενη, τίποτα, 
όμως, δεν μπορούσε να προετοιμάσει το κινηματογραφό-
φιλο κοινό για το «Πέρασμα του Μίλερ». Σήμερα, τους θεω-
ρούμε, λίγο πολύ, ικανούς για όλα. Έχουν παίξει με τα είδη 
περισσότερο κι από τον Κιούμπρικ, επέβαλαν την αισθητική 
και το ιδιότυπο χιούμορ τους, κατάφεραν, με την πρωτοτυ-
πία της ματιάς τους, να προσθέσουν στο κινηματογραφικό 
λεξικό τον όρο «κοενικό». Τότε, όμως, αυτό το έργο πρέπει 
να λειτούργησε, περίπου, σαν αποκάλυψη. Από το στάδιο 
των πρωτοεμφανιζόμενων καλλιτεχνών που πειραματίζονται 
(φανερώνοντας ιδιαίτερη γραφή, βέβαια) μέχρι εκείνο των 
ολοκληρωμένων δημιουργών, η – για άλλους τεράστια – από-
σταση διανύθηκε σε μια, μόλις, ταινία. Το «Πέρασμα», κορυ-
φαία τους στιγμή (για πολλούς δε, ακόμα αξεπέραστη – παρά 
τα Όσκαρ που μεσολάβησαν και την καθολική αποδοχή), 
ανεπανάληπτη συγκυρία όπου τα σταθερά θέματα της φιλ-
μογραφίας τους, συνδυάστηκαν σε μια, άνευ προηγουμένου, 
σύνθεση φόρμας και περιεχομένου, εισήγαγε τους Κοέν στην 
κατηγορία των μεγάλων, απ’ την οποία, έκτοτε, τίποτα (ή 
σχεδόν τίποτα – υπήρξαν κάποια στραβοπατήματα: «Η Συμ-
μορία των Πέντε», anyone;) δεν μπόρεσε να τους εκτοπίσει.

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένα αλάνι που το 
παίζει έξυπνος και κάνει 
και αλλαξοκωλιές με δύο 
οικογένειες μαφιόζων, 
εκεί, στην εποχή τη γκαν-
γκστερική. Σερνότανε 
λίγο, δήθεν κουλτούρα κι 
έτσι, αλλά ψήθηκα με το 
πιστολίδι.

Είδος 
Γκανγκστερική Περιπέτεια

Σκηνοθεσία 
Τζόελ και Ίθαν Κοέν

Καστ 
Γκέιμπριελ Μπερν,  
Άλμπερτ Φίνεϊ,  
Μάρσια Γκέι Χάρντεν,  
Τζον Τουρτούρο,  
Στιβ Μπουσέμι

Διάρκεια 
115’

Διανομή  
ODEON

19 ιουνιΟΥ 2014
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Όταν μιλάμε για σταθερά κοενικά θέματα, 
πλέον, οι περισσότεροι μπορούν να υποθέ-
σουν ποια είναι αυτά: μηδενισμός, ειρω-
νεία, ανθρώπινη ατέλεια, βλακεία, κοσμική 
αδιαφορία, κυνισμός. Εδώ ξεδιπλώνονται 
με αφορμή την ιστορία ενός gangster, στην 
Αμερική της ποτοαπαγόρευσης, που δρα στο 
παρασκήνιο και κινεί τα νήματα ανάμεσα σε 
δυο αντίπαλες φαμίλιες. Αλλάζει πλευρές κι 
αφεντικά (στη βάση του σεναρίου υπάρχει, 
εκτός από τα αστυνομικά μυθιστορήματα 
του Ντάσιελ Χάμετ, ο «Υπηρέτης Δυο Αφε-
ντάδων» του Γκολντόνι, το «Γιοζίμπο» 
του Κουροσάουα και το «Για μια Χούφτα 
Δολάρια» του Λεόνε), συνωμοτεί πότε υπέρ 
τού ενός και ποτέ υπέρ τού άλλου, μεταχει-
ρίζεται τους ανθρώπους σαν αντικείμενα. 
Είναι διαολεμένα έξυπνος (οι φαρμακερές 
ατάκες καθώς και ο ταχύτατος ρυθμός με τον 
οποίο εκτοξεύονται – κυρίως ανάμεσα στον 
Μπερν και τη Χάρντεν – θυμίζουν τα αρχε-
τυπικά νουάρ, όπου οι λέξεις λειτουργούν σα 
σφαίρες, με απώτερο στόχο να πλήξουν την 
αυτοκυριαρχία του αντιπάλου), αδίστακτος 
και ηθικά «αδιάβροχος». Όχι ότι δε διαθέτει 
τον δικό του κώδικα τιμής ή ορισμένες περή-
φανες, ανδρικές αδυναμίες. Μια γυναίκα τον 
μπλέκει, άλλωστε, κι αυτός κάνει το λάθος 
να αφήσει το συναίσθημα να αναμιχθεί σε 
ένα παιχνίδι, ξεκάθαρο πολιτικό ( ήδη από το 
«Νονό» γνωρίζουμε ότι ο γκανγκστερισμός 
είναι η άλλη όψη της πολιτικής και το «Πέρα-
σμα» παρουσιάζει ορισμένες εκλεκτικές 
συγγένειες με το μυθικό φιλμ του Κόπολα, 
αν και – κατά κύριο λόγο – επιδιώκοντας να 
αποδομήσει την ανάλγητη σοβαρότητά του).
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Το αρσενικό στο νουάρ χάνει ακόμα κι όταν 
κερδίζει, κι αυτή την πεσιμιστική μοιρο-
λατρία την υπηρετούν άψογα οι Κοέν. Η 
διαφορά προσέγγισης, βρίσκεται στο μετα-
μοντερνισμό τους. Γιατί η ταινία τους δεν 
είναι απλά ένας αριστουργηματικός φόρος 
τιμής στο νουάρ και την γκανγκστερική 
περιπέτεια αλλά ένα χωνευτήρι ειδών (πέρα 
από τα προαναφερθέντα δύο, η κωμωδία, 
το χιτσκοκικό σασπένς, το whodunit αστυ-
νομικό μυστήριο, οι κώδικες του γουέστερν 
και η σάτιρα εποχής παίζουν καταλυτικό 
ρόλο στη διαμόρφωση του τελικού, καλλι-
τεχνικού αποτελέσματος) που δε σταματά 
να σε εκπλήσσει. Χωρίς να κυριολεκτούν 
ποτέ απόλυτα, σε όσα με άφθαστη μαεστρία 
εξιστορούν – ό,τι αρχικά μοιάζει τραγικό, στη 
συνέχεια φανερώνεται μέσα στην απαραμεί-
ωτη γελοιότητά του – τα δαιμόνια αδέλφια 
πλάθουν έναν, τρομερά γοητευτικό, κόσμο 
παρανομίας, διαφθοράς, βίας, προδοσίας και 
διάψευσης όπου – φυσικά – τίποτα δεν είναι 
αυτό που φαίνεται, όπου τα σημεία μονίμως 
ξεγελούν και όπου η αξία κάθε παίκτη (το 
σύμπαν των παρανόμων, αντίθετα με ό,τι 
πιστεύεται γενικά, είναι διαρθρωμένο πάνω 
στη βάση συγκεκριμένων κανονισμών: τυπο-
ποιημένο και φορμαλιστικό όσο καμιά νόμιμη 
κοινωνική οργάνωση, βρίσκει το αντίστοιχό 
του στην αυστηρή δομή του παιχνιδιού), 
καθώς και οι πιθανότητές του για επιβίωση, 
μετριούνται ανάλογα με την ικανότητά 
του να αποκωδικοποιεί τα τελευταία και 
να εξάγει από κάθε απατηλή αλήθεια, ένα 
ύπουλο ψέμα. Οι ήρωες των Κοέν χωρίζονται 
σε θανάσιμους ευφυείς και μελλοθάνατους 
βλάκες. Όποιος δέχεται τα πράγματα με την 
καθησυχαστική μάσκα τους (της ειλικρί-
νειας), όποιος επαναπαύεται σε μια οποιαδή-
ποτε βεβαιότητα, καταστρέφεται γρήγορα. 
Αυτός που αμφιβάλλει διαρκώς, που «ξεμα-
σκαρεύει» συστηματικά ανθρώπους και 
γεγονότα, αυτός έχει πιθανότητες να ζήσει.
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Τέτοιος τύπος είναι ο Τομ Ρέιγκαν, που 
ενσαρκώνει ανεπανάληπτα ο Γκέιμπριελ 
Μπερν στο ρόλο της καριέρας του. Τέτοιες 
ερμηνείες δημιουργούν κινηματογραφικούς 
μύθους. Τίποτα στο Ρέιγκαν δεν μπορεί να σε 
πείσει ότι διαθέτει ψυχή, είναι όλος μυαλό, 
κοφτερό πνεύμα, αντανακλαστικά, σαρ-
καστικό χιούμορ και περιφρόνηση για τους 
πάντες και τα πάντα. Όποτε πιάνει τον εαυτό 
του να αισθάνεται, πρώτα αμφιβάλλει και 
μετά θυμώνει. Κι όμως, ο Ρέιγκαν έχει ψυχή. 
Μόνο και μόνο για να τη χάσει, τελικά. Πάνω 
σ’ αυτό το πεσιμιστικό μοτίβο θα χτιστεί όλη 
η ταινία. Στο απαθές, εντελώς απαλλαγμένο 
από ψευδαισθήσεις, βλέμμα με το οποίο τον 
προικίζει ο Μπερν, στις «σβησμένες» εκφρά-
σεις και στο ειρωνικό μειδίαμα που επιφυ-
λάσσει σε κάθε ανατροπή, σε κάθε λάθος 
υπολογισμό (σα να ψέγει σιωπηλά τον εαυτό 
του που αφέθηκε να ξεγελαστεί), βρίσκεται 
το κλειδί για την κατανόηση όλου τού δράμα-
τος. Ο Ρέιγκαν έχει αποδεχτεί το παράλογο 
του κόσμου, την επικίνδυνη αναξιοπιστία των 
ανθρώπων και τη ματαιότητα να ελπίζεις – 
μετά από τόσες περιπέτειες – σε κάτι περισ-
σότερο απ’ τη διαφύλαξη της αξιοπρέπειάς 
σου. Γι’ αυτήν γίνονται όλα, τελικά. Ούτε για 
τη γυναίκα, ούτε για τη δύναμη, ούτε καν για 
το χρήμα. Αυτή η σκληρή στάση τον κρατά 
προφυλαγμένο. Δημιουργεί, όμως, και τη 
φυλακή της μοναξιάς του. Κι ο Γκέιμπριελ 
Μπερν, με μοναδικό τρόπο, παίρνει την 
αβάσταχτη αλήθεια τού Ρέιγκαν και χάνεται 
εντελώς μέσα της, δίνοντάς μας έναν από 
τους πιο συναρπαστικούς χαρακτήρες ολό-
κληρου του κοενικού έργου.
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Από τη μια αυτή η εμβληματική φυσιογνω-
μία με την καμπαρντίνα και το καπέλο, που 
ξέρει ότι η ήττα είναι το μυστικό πεπρωμένο 
κάθε ύπαρξης, που δεν πιστεύει σε τίποτα 
και που θα έδινε τα πάντα για να υπήρχε κάτι 
στον κόσμο, άξιο να του αφοσιωθείς, κι από 
την άλλη οι, κάθε μορφής, κωμικοτραγικοί 
απατεώνες που, ανεξάρτητα από το υψηλό 
ή το χαμηλό τής θέσης τους, παραμένουν 
χαμένοι αλλά επιμένουν να φέρονται σα 
νικητές. Οι Κοέν τούς παρατηρούν όλους 
αφ’ υψηλού, διασκεδάζουν με τα παθήματά 
τους, εμπαίζουν τις φιλοδοξίες τους και, στο 
τέλος, αφήνουν κατά μέρους τους αστεϊ-
σμούς για να βυθίσουν τα πάντα σε μια αχλύ 
μελαγχολίας, τόσο ταιριαστής με τις, καλά 
κρυμμένες, εσωτερικές διαθέσεις του κεντρι-
κού τους ήρωα. Στο μεταξύ έχουν ολοκλη-
ρώσει την πρώτη αληθινά σπουδαία ταινία 
της φιλμογραφίας τους καθώς και μια από 
τις κορυφαίες τους σε σεναριακό και σκη-
νοθετικό επίπεδο (το «Πέρασμα του Μίλερ» 
είναι, εκτός των άλλων, κι ένα κομψοτέχνημα 
ρυθμού, πλοκής και διαλόγων). Με δυο λόγια: 
εκπληκτικό σινεμά. They don’t make ‘em like 
that anymore

official trailer

imdb

link me

http://www.youtube.com/watch?v=hkJIcFMN_pc
http://www.imdb.com/title/tt0100150/
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Όχι μόνο πρέπει να αρπάξεις άμεσα την 
ευκαιρία να θαυμάσεις αυτό το υπέροχο 
έργο στις πραγματικές του διαστάσεις, 
της μεγάλης οθόνης, αλλά να νιώθεις και 
τυχερός που σου δίνεται. Δαιδαλώδες 
σενάριο (ίσως το καλύτερο που έγρα-
ψαν ποτέ οι Κοέν), αξεπέραστο χιούμορ, 
μηδενισμός, γκανγκστεριλίκι κι ένα 
μάτσο άψογες ερμηνείες. Τι άλλο θες; 
Όπως είσαι, τρέχα! 



PAGE 58 | FREE CINEMA | ISSUE#117

http://freecinema.gr/fragoulis-in-3/

