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Η 
πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε 
στο περιοδικό PLAYBOY ο Γκάρι 
Όλντμαν, προκαλώντας υστερία αναδη-
μοσιεύσεων και σάλο στα αμερικανικά 

media, επαναφέρει καίρια το ζήτημα της «πολι-
τικής ορθότητας» και των ορίων του επιτρεπτού 
στο λόγο. Κατά τον Τύπο, ο Όλντμαν υπήρξε από 
εξωφρενικά ειλικρινής, θρασύς έως και άστο-
χος σε σχέση με τα παραδείγματα που έθεσε για 
συμπεριφορές συναδέλφων του, οι οποίοι στό-
χευσαν λεκτικά ενάντια στο εβραϊκό lobby του 
Χόλιγουντ (Μελ Γκίμπσον) ή χρησιμοποίησαν 
ανάρμοστη γλώσσα (τύπου «αδερφή») σε δημόσια 
έκρηξη οργής (Άλεκ Μπόλντουιν).

Προσωπικά, σιχαινόμουν από την πρώτη στιγμή 
αυτό το «φρούτο» της «πολιτικής ορθότητας» που 
ξεφύτρωσε, αναμενόμενα, από νεο-συντηρητικές 
τάσεις της αμερικανικής κοινωνίας και προσπα-
θεί ακόμη να κυριεύσει τον πλανήτη, ορίζοντας 
σύνορα έμμεσης (ή και χειρότερης) λογοκρισίας 
στην έκφραση, μασκαρεύοντας την πιο υποκρι-
τική καταπίεση σε «δικαίωμα» και «ελευθερία» 
κάποιου άλλου. Αρχίδια. Δεν είναι οι λέξεις επικίν-
δυνες. Ο άνθρωπος είναι. Μαζί με τις πράξεις του 
και την αμορφωσιά του. 
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Editorial 118

Hλίας Φραγκούλης

Η βλακεία ενός πλακάτ που «προπαγανδίζει» ένα 
κάποιο σλογκανάκι τύπου «ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ», εκφρά-
ζοντας, παραδόξως, μια άλλη μορφή βίας η οποία 
θα πατάξει την απέναντι «βία», είναι ο κίνδυνος. 
Αυτή η «ορθότητα» είναι γραφικά αθώα για μερι-
κούς, όμως, η επικράτησή της μπορεί να επιφέρει 
ακόμη πιο τρομακτικά αποτελέσματα στην όποια 
δημοκρατία πιστεύουμε πως έχουμε σήμερα…  

Ο Όλντμαν μίλησε σωστά. Και αν απομονώσουμε 
το φαινόμενο στο ζήτημα της γλώσσας, οι λέξεις 
πρέπει να είναι ελεύθερες. Είτε θίγουν είτε όχι. 
Μόνες τους διαχωρίζουν τη σημασία τους και 
δικαιώνουν το νόημά τους. Γι’ αυτό υπάρχει ο 
«ομοφυλόφιλος», ο «πούστης» και η «αδερφή» 
(πιάνοντας το παράδειγμα του Μπόλντουιν ή το 
παρόμοιο και πιο πρόσφατο με τον Τζόνα Χιλ 
στις ΗΠΑ). Το ποιος τη λέει και γιατί επέλεξε τη 
συγκεκριμένη λέξη, κάνει τη διαφορά. Αλλιώς, ας 
ζήσουμε στη «δημοκρατία» του φίμωτρου. Αφού 
θα είναι… ορθή.

http://www.iliaskyriazis.com/
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TRANSFORMERS 4:  
ΕΠΟΧΗ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ (2014) 
(TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION)

η γνωμη του mr. klein

Είναι αυτά τα εξωγή-
ινα ρομποτοκάτι που 
γίνονται κι αμάξια και 
τα κυνηγάνε κάτι κακοί 
γήινοι που συνεταιρίζο-
νται με άλλους, κακούς 
εξωγήινους και μετά… 
τα σπάνε για δύο ώρες 
non-stop. Όταν πάνε 
Κίνα, υγράθηκα! Δεν 
άκουγα μετά την ταινία, 
αλλά ΟΚ, γαμώ.

H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Περιπέτεια Φαντασίας

Σκηνοθεσία 
Μάικλ Μπέι

Καστ 
Μαρκ Γουόλμπεργκ,  
Στάνλεϊ Τούτσι,  
Κέλσι Γκράμερ,  
Νίκολα Πελτς,  
Τζακ Ρέινορ

Διάρκεια 
165’

Διανομή  
UIP

Μετά τη μαζική καταστροφή που συμβαίνει στο 
Σικάγο στην προηγούμενη ταινία, όλα τα Autobots 
και Decepticons, κηρύσσονται ανεπιθύμητα και 
διώκονται από τις μυστικές υπηρεσίες και έναν 
μεγιστάνα που ανακαλύπτει πώς να αξιοποιήσει 
το μέταλλό τους για να κατασκευάσει τα δικά του 
Transformers. Ένας ερασιτέχνης εφευρέτης βρίσκει 
τον πληγωμένο Optimus Prime και αφού τον επι-
σκευάσει, θα αρχίσει μια τεράστια καταδίωξη, που θα 
συσπειρώσει τα εναπομείναντα Autobots.

Θέλεις, δηλαδή, να μου πεις ότι περιμένεις να διαβάσεις κρι-
τική για να δεις αν το «Transformers 4» είναι «καλή» ταινία; 
Εννοείται ότι δεν είναι «καλή», αν τη δεις με κριτήρια ουσι-
αστικής κριτικής ή αν περιμένεις να «σου πει κάτι». Άσχετο 
που θα διαβάσουμε κάτι κείμενα με ιδεολογικές «ερμηνείες» 
και θα τραβάμε όλοι μαζί τα μαλλιά μας. Δεν περιμένεις 
από μια ταινία franchise σαν το «Transformers» να είναι 
«καλή» και, φυσικά, αν έχεις πάει μερικές φορές στη ζωή 
σου σινεμά, δεν περιμένεις από το Μάικλ Μπέι να γυρίσει μια 
τέτοια ταινία.

Αυτά που περιμένεις να μάθεις ή ν’ απαντηθούν είναι τα εξής: 
Είναι εντυπωσιακά τα robots; Έχει θεαματικές σκηνές δρά-
σης; Γίνεται ο κακός χαμός από τα εφέ; Είναι πετυχημένο το 
3D; Σε όλα αυτά λέμε… «ναι»! Μπορεί να χαρακτηρίσεις το 
Μάικλ Μπέι με τα χειρότερα επίθετα και να πέσεις μέσα. Η 
αλήθεια όμως είναι, αν θέλεις να είσαι έστω και στον ελά-
χιστο βαθμό ακριβοδίκαιος, ότι όταν βάζει ένα στόχο, είναι 
πολύ συγκεκριμένος και φέρνει ακριβώς το αποτέλεσμα 
που θέλει. Όχι απλώς στο 100%, αλλά στη συγκεκριμένη 
περίπτωση στο… 165%, όσα και τα λεπτά της χορταστικής - 
μέχρις σκασμού - ταινίας. 

Το franchise των «Transformers» είναι το απόλυτο κινη-

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

26 ιουνιΟΥ 2014
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ματογραφικό προϊόν. Εμπνευσμένο από 
transforming toys, με συμπαραγωγό εται-
ρεία παιχνιδιών, τη Hasbro, με λυσσασμένο 
product placement, σου θυμίζει συνέχεια ότι 
φτιάχτηκε μόνο και μόνο για να εντυπωσιά-
σει και να πουλήσει. Εισιτήρια, παιχνίδια και 
ό,τι άλλο διαφημίζεται στην οθόνη, από τα 
εσώρουχα Victoria’s Secret, μέχρι τα γυαλιά 
του Tom Ford. Όλα αυτά πακεταρισμένα σε 
ασταμάτητο action, τόσο πυκνό και συμπα-
γές, που καταντά… προβληματικό. Κι αυτό 
είναι το μεγαλύτερο λάθος του Μπέι.

Αν πιάσεις την ταινία στα τεχνικά της στοι-
χεία, είναι παντού άψογη. Οι κομπιουτεράδες 
της ILM έχουν δημιουργήσει εξωπραγματικά 
εφέ, πολύ δύσκολα να φτιαχτούν, αφού 
υπάρχει διαρκής κίνηση παντού, ενώ τα 
robots - αυτοκίνητα έχουν πιο εκφραστικά 
«πρόσωπα» από ποτέ - σε αρκετές σκηνές, 
πιο εκφραστικά και από τους ηθοποιούς! 
Σε πιάνει ζαλάδα αν σκεφτείς πόσο πολλή 
δουλειά χρειάστηκε για να σχεδιαστούν όλα 
αυτά. Transformers, διαστημόπλοια, δεινό-
σαυροι (ναι, έχει κι απ’ αυτούς), κτίρια που 
καταρρέουν, αυτοκίνητα, καράβια και ό,τι 
άλλο μεταλλικό φανταστείς, να ανεβαίνει 
στον ουρανό τραβηγμένο από ένα διαστημό-
πλοιο - μαγνήτη (στην πιο θεαματική σκηνή 
της ταινίας) και να εκτοξεύεται πάλι στους 
πρωταγωνιστές. Το κακό είναι ότι δε χρειά-
ζεται να κάνεις την παραμικρή σκέψη για να 
σε πιάσει ζαλάδα. Έχει φροντίσει ο Μπέι γι’ 
αυτό, με τις παραφορτωμένες σκηνές του, 
που δίνουν την εντύπωση ότι ένα πράγμα να 
έμπαινε ακόμη, θα έσκαγε η οθόνη. Δεν έχει 
δώσει ποτέ στο παρελθόν δείγματα μετρημέ-
νου σκηνοθέτη, όμως, εδώ το έχει παρακάνει. 
Πλάνο προς πλάνο, κάδρο προς κάδρο, η ται-
νία είναι μια συσσώρευση κινηματογραφικής 
τεχνολογίας που στο τέλος δίνει την αίσθηση 
του σκέτου σαματά.
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Ένα πράγμα είναι βέβαιο, πάντως. Τα 2,6 
δισεκατομμύρια δολάρια κέρδη του franchise 
θα γίνουν αρκετά περισσότερα και η πέμπτη 
ταινία έχει ήδη προγραμματιστεί. Με την 
αλλαγή φρουράς στο καστ και το πέρασμα 
του Μαρκ Γουόλμπεργκ στον πρωταγω-
νιστικό ρόλο – αντίο, Σάια ΛαΜπαφ! - η 
σειρά παίρνει έναν, ας πούμε, πιο «ενήλικο» 
χαρακτήρα και τη δυνατότητα συνέχισης για 
μερικά ακόμη επεισόδια. Όσο η τεχνολογία 
εξελίσσεται και υπάρχουν διαθέσιμα εντυπω-
σιακά locations, δεν υπάρχει κανείς λόγος να 
μη γυρίζονται περισσότερα «Transformers».

Σε αυτή την περίπτωση, το εξωτικό χρώμα 
δίνει η Κίνα, αφού ένα μεγάλο μέρος της 
ταινίας και το σημαντικότερο κομμάτι του 
action διαδραματίζεται στο Χονγκ Κονγκ. 
Εκεί τα καλά Autobots θα αντιμετωπίσουν 
τη νέα γενιά των Decepticons, που βασίζεται 
στη «μετενσάρκωση» του Megatron, αλλά 
αυτή τη φορά φτιαγμένα από ανθρώπινα 
χέρια. Βάλε μέσα στο παιχνίδι έναν απο-
τυχημένο αλλά ιδεολόγο εφευρέτη, την 
έφηβη κόρη του (με hot pants, κλασικά) και 
τον ραλίστα γκόμενό της, μυστικές υπηρε-
σίες, έναν μεγαλοεπιχειρηματία με στόχο 
το κέρδος και εξωγήινα Transformers και 
καταλαβαίνεις ότι από ένα σημείο και μετά 
είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις ποιος παλεύει 
εναντίον ποιου.

Προφανώς και ο Μάικλ Μπέι δεν είναι Κιού-
μπρικ (έστω κι αν στην πρώτη σκηνή της 
ταινίας πάει πίσω στο χρόνο για να μας εξη-
γήσει πώς εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι), 
αλλά τη δουλειά του την έκανε. Τα εφέ είναι 
εντυπωσιακά, το Χονγκ Κονγκ πολύ ωραία 
γυρισμένο, ειδικά στις σκηνές των φτηνών 
πολυκατοικιών, το slow motion μπόλικο και οι 
ατάκες… όσο φαντάζεσαι ανόητες. Δεν μπο-
ρείς να πεις ότι δεν ξέρεις τι θα δεις. Είναι 
δικό σου και μόνο θέμα αν θέλεις να το δεις.
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official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.transformersmovie.gr/#home
http://www.youtube.com/watch?v=-Jtz6hju6Yo
http://www.imdb.com/title/tt2109248/
https://www.facebook.com/Transformers.GR
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν ανήκεις στην κατηγορία «Νουρί 
Μπιλγκέ Τζεϊλάν και ξερό ψωμί», τζά-
μπα κάνεις την ερώτηση. Εσύ και οι 
φανατικοί θεατές των «Transformers» 
βρίσκεστε σε δύο διαφορετικούς πλανή-
τες. Αν ανήκεις στη δεύτερη κατηγορία, 
ακόμη κι εσύ μπορεί να μπουχτίσεις 
από το πολύ θέαμα. Νηστικός, όμως, δε 
θα φύγεις από την αίθουσα. Το 3D είναι 
ικανοποιητικό, αλλά σχεδόν δεν θα το 
νοιώσεις όταν αρχίσει… να χάνει η μάνα 
το παιδί. Οι ωτασπίδες θα ήταν μια 
καλύτερη ιδέα…
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ΚΟΛΥΜΠΑ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ 
ΨΑΡΑΚΙ ΚΟΛΥΜΠΑ (2014) 
(Swim Little Fish Swim)

του Γιάννη Σμοΐλη

Ο «Απάνεμος» είναι τραγουδοποιός στη Νέα Υόρκη, 
άνεργος αλλά με πίστη στο ταλέντο που δεν του 
έχουν αναγνωρίσει ακόμα. Ζει με τη δουλευταρού 
νοσοκόμα γυναίκα του, την τετράχρονη κόρη τους 
που αυτός επιμένει να φωνάζει «Ουράνιο Τόξο» και 
με όποιον έχει ανάγκη να φιλοξενηθεί στο σπίτι τους. 
Όταν μια νεαρή Γαλλίδα θα τους ζητήσει στέγη για 
δύο μέρες, ο «Απάνεμος» θα μπει σε περιπέτειες.

Η ιστορία τού ανένταχτου τύπου που αρνείται να μεγαλώσει 
μας είναι, λίγο πολύ, γνωστή. Το σινεμά την έχει αφηγηθεί 
πολλές φορές. Πέρσι κιόλας είχαμε τη «Frances Ha», 
πριν από λίγες εβδομάδες την επανέκδοση της «Αμελί». 
Αν το ψάξουμε περισσότερο, θα βρούμε κι άλλες πολλές. Τι 
φαίνεται τόσο γοητευτικό σ’ αυτές ώστε οι δημιουργοί να 
νιώθουν, συχνά, την ανάγκη να μας ξανασερβίρουν το ίδιο 
φαγητό, μαγειρεμένο με ελάχιστα διαφορετικό τρόπο; Ίσως 
το γεγονός ότι οι άνθρωποι στην πλειοψηφία τους έχουν 
«πνιγεί» στις κοινές υποχρεώσεις, σε τέτοιο βαθμό, που 
ζητάνε να απολαύσουν, έστω στην οθόνη, μια άλλη προ-
σέγγιση στη ζωή. Που να ξεφεύγει από τους καθορισμένους 
κανόνες, από τη νόρμα. 

Ο ήρωας του «Κολύμπα Μικρό Μου Ψαράκι Κολύμπα», σα 
σύγχρονος χίπης, την έχει γραμμένη τη νόρμα. Αρνείται 
να ξεπουλήσει το τραγούδι του σε διαφημιστικό για burger, 
ακόμα κι αν το τελευταίο πρόκειται να του δώσει χρήματα 
που τα ‘χει ανάγκη για να προσφέρει στην οικογένεια. 
Μαζεύει συνέχεια στο σπίτι του κόσμο (παρά τις αντιρρή-
σεις τής, πολύ πιο προσγειωμένης και σοβαρής, γυναίκας 
του), είναι δημιουργικός σα μικρό παιδί που καταγίνεται, 
όλη την ώρα, να φτιάχνει παιχνίδια. Και κάπως έτσι αντιμε-
τωπίζει και τη ζωή, γενικότερα. Δεν μπορεί να σοβαρευτεί. 
Αυτή του η στάση, αλλά και το μουσικό του ταλέντο, θα 

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας γκάου μουσι-
κός στη Νέα Υόρκη που 
τον φωνάζουν «Απά-
νεμο». Περίμενα να δω 
και τους Locomondo σε 
κάποια φάση, αλλά δεν 
έπαιζε μπητσόμπαρο στο 
έργο…

Είδος 
Δραματική Κομεντί

Σκηνοθεσία 
Λολά Μπεσίς,  
Ρουμπέν Αμάρ

Καστ 
Λολά Μπεσίς,  
Ντάστιν Γκάι Ντέφα,  
Μπρουκ Μπλουμ,  
Ολίβια Κοστέλο

Διάρκεια 
95’

Διανομή  
ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ

26 ιουνιΟΥ 2014
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γοητεύσουν νεαρή Γαλλίδα video artist που 
ψάχνει να βρει την τύχη της στη Νέα Υόρκη 
(την πόλη που, κατεξοχήν, ευνοεί τους καλ-
λιτέχνες, όπως ακούμε σε χαρακτηριστική 
σκηνή της ταινίας). Η μικρή θα κανακέψει 
την ηθελημένη του ανωριμότητα, όταν η 
γυναίκα του θα προσπαθήσει να τον επα-
ναφέρει στην πραγματικότητα και στους 
νόμους που αυτή επιβάλλει. 

Από τη μία, τέτοιοι τύποι είναι αναγνωρί-
σιμοι και συμπαθητικοί, απ’ την άλλη δεν 
μπορείς και να μην παρατηρήσεις την επι-
τήδευση που τους χαρακτηρίζει. Είναι προς 
τιμήν τού σκηνοθέτη που δεν τους αγιοποιεί, 
λοιπόν. Μας τους παρουσιάζει ανεύθυνους, 
λιγάκι αφελείς, στην κοσμάρα τους. Όσο 
μας φαίνονται ευχάριστοι στο πανί, άλλο 
τόσο θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε αν 
θα τους «κατσαδιάζαμε» στην πραγματική 
ζωή. Γιατί η πολυτέλεια να μη μεγαλώνεις 
δεν είναι για όλους δεδομένη. Θέλει ισχυρές 
πλάτες. Πράγμα που, επίσης, δεν αποκρύ-
πτεται εδώ. Για να παραμένεις ασυμβίβα-
στος καλλιτέχνης και bohème, κάποιοι άλλοι 
πρέπει να δουλεύουν και να πληρώνουν τους 
λογαριασμούς. Αυτό το τελευταίο, όμως, 
δεν τονίζεται επαρκώς. Με την έννοια ότι, 
ενώ δείχνεται σε κάποια σημεία, οι ποι-
ητικές αυτές φιγούρες που κυνηγούν τα 
όνειρά τους, δε γίνονται ποτέ στόχος μιας 
πιο αυστηρής κριτικής. Και δεν μπορείς να 
μην ασχοληθείς με την πολιτική διάσταση 
ενός έργου το οποίο σου πετάει συνέχεια 
σπόντες για τον καπιταλισμό που στραγγί-
ζει τα πάντα. Από το στόμα ενός ήρωα που 
ζει παρασιτικά, οι αναφορές στο οικονομικό 
μοντέλο που έχει μετατρέψει τον κόσμο σε 
παραγωγική μηχανή αναγκαστικά χάνουν 
την όποια αξία τους. Περισσότερο αποκαλύ-
πτουν την υποκρισία όλων των «εναλλακτι-
κών» που, καθώς αιωρούνται στο ροζ συννε-
φάκι τους, ρίχνουν ματιές προς τα κάτω και 
χλευάζουν όσους πρέπει να εργαστούν για 
να επιβιώσουν. 
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Αν το προσπεράσεις αυτό, το «Κολύμπα 
Μικρό Μου Ψαράκι Κολύμπα» είναι μια 
ευχάριστη ταινία με καλή καρδιά. Δείχνει 
εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, ακόμα κι 
όταν χάνουν (ή μάλλον, κυρίως όταν χάνουν), 
βλέπει στις αδυναμίες τους το δρόμο για την 
ευτυχία, επιμένει να ελπίζει, κόντρα στις 
απαιτήσεις τής μοντέρνας απελπισίας. Είναι 
γεμάτη από ιδιαίτερα τυπάκια που παίζουν 
ωραίες μουσικές, γλυκόπικρες καταστάσεις 
και ειλικρινές συναίσθημα. Κι όπως συμβαί-
νει με τους ανθρώπους, όταν σου φτιάχνουν 
τη διάθεση μπορείς να τους συγχωρήσεις και 
μια κάποια αφέλεια. Στο κάτω-κάτω, υπάρ-
χουν πολύ χειρότερα ελαττώματα απ’ το να 
είναι κανείς, απλά, αθεράπευτα ονειροπόλος.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://swimlittlefishswim.com/
http://www.youtube.com/watch?v=U0YcwR7qz2s
http://www.imdb.com/title/tt2416376/
https://www.facebook.com/SwimLittleFishSwim
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Στους ψαγμένους, καλλιτεχνίζοντες 
εικοσάρηδες, που προτιμούν το σινεμά 
τους ιδιαίτερο, μινιμαλιστικό και με 
υπαρξιακές ανησυχίες, το «Κολύμπα 
Μικρό Μου Ψαράκι Κολύμπα» έχει 
πράγματα να πει. Οι άνω των 30 μπορεί 
να εκνευριστούν και λίγο με τη «ζαμαν-
φού» απάθεια του κεντρικού του ήρωα. 
Πάντως, η ταινία είναι ποιοτική και έχει 
ενδιαφέρον με τον τρόπο της. Εκτός κι 
αν είσαι απ’ αυτούς που περιμένουν πώς 
και πώς το «Transformers 4». Σ’ αυτή 
την περίπτωση, μακριά κι αλάργα, φίλε 
μου. Αυτοί εδώ, οι «θολοκουλτουριάρη-
δες», θέλουν το κακό σου!
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ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ (2014) 
(THE HOMESMAN)

της Βικτωρίας Μιχαήλ

Νεμπράσκα, ενάμιση αιώνα πριν: 30+ ακούσια γερο-
ντοκόρη, άξια νοικοκυρά και μικροκτηματίας, παίρνει 
επάνω της την απόφαση κοινότητας να μεταφέρει 
τρεις τραγικά σαλεμένες συζύγους σε παπαδιά 400 
μίλια μακριά. Γλιτώνοντας από λιντσάρισμα σιτεμένο 
καταπατητή, τον ορκίζει να πάει μαζί της. Αυτή θέλει 
βοήθεια, αυτός έχει να παίρνει αμοιβή. Με τι κόστος 
θα αντέξουν (και αν...) «Μέχρι το Τέλος»;

Ο - και διηπειρωτικός - ξεριζωμός, η αμάθεια, η ταξική 
τάφρος κι η επελαύνουσα κερδαλέα ανθρωποφαγία στον 
Νέο Κόσμο, καθένα τους δεινών εστία. Η αντρίλα πάνω στη 
γονιμοποιό γυναίκα βαθιά πληγή & άδικη τιμωρία. Η επα-
χθώς προς καθυπόταξη γη που κάνει το δικό της κύκλο με 
εγγενή στη φύση τη βία. Ως - οφθαλμαπάτη παρά υπαρκτό 
- απάγκιο (αλλά και ο σταυρός που φορτώνει) η Εκκλησία κι 
εν γένει η θρησκεία. Το δίκιο του ισχυροτέρου που γράφει με 
αίμα την Ιστορία - κι ούτε ως υποσημείωσή της, της δύσμοι-
ρης καλοσύνης η στράφι σκαπανεία. Τόσο ο όχλος των issues 
όσο και το... εκτελεστικό απόσπασμα, που τα σπρώχνει σε 
μια ακόμα αντιηρωική, τώρα αντικέ Φαρ Ουέστ εποποιΐα, 
κρεμάνε ένα μυθιστόρημα του Γκλέντον Σουόρθαουτ (συγ-
γραφέα και της πηγής του κύκνειου άσματος του Τζον Γουέιν, 
του διόλου ασυγγενώς ελεγειακού «Με το Χέρι στην Σκαν-
δάλη» του Σίγκελ) στον αντικαλπασμό του, με αναβάτη έναν 
«Άντρα με τα Μαύρα» στο κατόπιν 9ετίας πέταγμα λάσου 
του στη σκηνοθεσία, μετά το υπαρξιακό νεογουέστερν «Οι 
Τρεις Ταφές του Μελκιάδες Εστράδα». 

Γιατί αντιστρέφοντας έμφυλα το αρχικό κλου διασωστικής 
γνωριμίας και αμοιβαία συφερτικής συμπόρευσης θεούσας 
- πιστολά τού «Οι Γύπες Πετούν Χαμηλά» (ακόμη μια ται-
νία του «genre Ντον») και με το Stetson του να κρύβει περισ-
σότερο ή λιγότερο επιδέξια το πόσο βαρεμένο είναι με τον 

η γνωμη του mr. klein

Είναι τρεις του ασύλου 
με μια γεροντοκόρη και 
πάνε. Και πάνε. Και 
πάνε. Και είναι και γουέ-
στερν. Μια όαση για την 
καλοκαιρινή αϋπνία.

Είδος 
Γουέστερν

Σκηνοθεσία 
Τόμι Λι Τζόουνς

Καστ 
Τόμι Λι Τζόουνς,  
Χίλαρι Σουάνκ,  
Γκρέις Γκάμερ,  
Μιράντα Ότο,  
Σόνια Ρίχτερ,  
Ντέιβιντ Ντέντσικ,  
Τζον Λίθγκοου,  
Τιμ Μπλέικ Νέλσον,  
Τζέιμς Σπέιντερ

Διάρκεια 
122’

Διανομή  
WEIRD WAVE

26 ιουνιΟΥ 2014
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gentleman Φορντ (το ερυθρόδερμο φόβητρο 
και επιλεκτικές μικρο-vistas), με τον άτυπτα 
αμοραλιστή Πέκινπα (μια έξω φρενών εκδί-
κηση - μπουρλότο), με τον ύστερο Ίστγουντ 
(η live or die εξιλέωση ενός συρφετού αίρο-
ντος ανομήματα) και με το ιψενικό «Κουκλό-
σπιτο» μαντρωμένο σε μια «Ταχυδρομική 
Άμαξα» - άσυλο ανιάτων, αυτή η καμπόικη 
Οδύσσεια περιόδου με την κάνη στραμμένη 
εναντίον ηθών και θεσμών, διαμέσου του 
απαραίτητου - δοκιμαστικών πεποιθήσεων, 
εσωκόσμων και ζωών - χρονικού ακραίων 
εμπειριών, κάνει οχτάρια (αν και δεν τρώει 
ποτέ χώμα) επάνω στη σέλα.

Σχεδόν όλες οι σκηνές θηλυκής psycho 
τρόικας (με μονταρισμένα διάσπαρτα, 
άβολα ενθετικά έναν δις συζυγικό βιασμό, 
το σοκαριστικό «μετά» μιας θνησιγένειας 
και τη βαριά επιλόχεια κατάθλιψη τής τρις 
χαροκαμένης μικρομάνας ως διαγνωστικές 
πράξεις του διανοητικού εκτροχιασμού των 
εγκλείστων στην καρότσα) μοιάζουν «πυρο-
βολημένες», και ως φεμινιστική φροϋδική 
φιξιόν ιστοριοδιφία και - ιδίως - ως αφήγηση, 
ανίκανη να κοιλοπονέσει πειστικά συναί-
σθημα ή ειρμό ρόλων. Και κάνοντας μπαμ 
σ’ αυτές περισσότερο απ’ ό,τι οπουδήποτε 
αλλού στο φιλμ, το μη σπιρούνι στα πλευρά 
ηθοποιών (η Σουάνκ έχει επικηρυχθεί δίκαια 
εδώ ως ταλέντο και ως το αγορίτσι του 
«Boys Don’t Cry», αλλά δε συλλαμβάνει 
«αληθινά» ποτέ τη... φιγούρα της) καθηλώ-
νει το τονικό άτι, που έτσι κι αλλιώς τσινάει 
- με chief απροβάριστο κι άκρως «τι θέλει να 
πει ο ποιητής», μάλλον εναντίον του κλήρου, 
το ντουέτο με τη Μέριλ «για μόστρα» Στριπ 
στο τέρμινο χρονικού. 
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Τα χούγια του τρελαμένου ανθρωποφορτίου, 
εποχούμενοι Ινδιάνοι, άλογα - καβάντζες, 
ένας απαγωγέας ρεμάλι, πείνα, κομψευό-
μενοι ξενοδόχοι - καθίκια (στα χείλη των 
οποίων η αναχρονιστική λέξη - κλειδί «επεν-
δυτές» καρφώνει τη φιλοδοξία του auteur 
να γενεαλογήσει το καπιταλιστικό παρόν 
των ΗΠΑ) γίνονται τα action ξεπεζέματα 
της πλοκής που κινείται χωρίς χάρτη, ενώ 
εσύ παθαίνεις μια «ψυχολογία» - και το 
καραβάνι των χαρακτήρων ψάχνει τη δική 
του, όλοι τους... αιχμάλωτοι της ερήμου, του 
ψοφόκρυου κτλ. Η από κάθε άποψη απονε-
νοημένη, 360 μοιρών καμπή τής girl power 
προκομμένης κομβοσιλουέτας, πάντως, είναι 
που τη «φυτεύει» πιο μοιραία στον buddy 
τροχό της αμάξης, αυτόν που ως τότε έτρεχε, 
που λέει ο λόγος, τουλάχιστον γλαφυρά με... 
«Αληθινό Θράσος» (αφού στο τελείωμα 
σκάει μύτη μέχρι κι η Χέιλι Στάινφελντ - κι 
ένα περαστικό δουλεμπόριο, το «12 Χρόνια 
Σκλάβος» κάνει ρεύμα). 

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?v=AVfS0bgB7ZQ
http://www.imdb.com/title/tt2398231/
https://www.facebook.com/TheHomesmanMovie
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Ο μυθιστοριογράφος ή οι σεναρίστες, μεταξύ 
τους κλασικά κι ο (ερμηνευτικά άνετος αλλά 
σε ένα ρόλο που μοιάζει ισόβιός του πια) 
δημιουργός είναι που, οξύμωρα για το αρσε-
νικά αυτομαστιγωτικό ιδεολόγημα, σχεδόν το 
κέντρο βάρους αυτής της κριτικής νωπογρα-
φίας, τραβάνε τα γκέμια τόσο απότομα προς 
τη... Δύση ενός - πλέον - ανδριάντα παραδο-
χών, κατά τι μεταμέλειας και «η ζωή συνε-
χίζεται», κατόπιν ενός ελλειπτικά arthouse 
φονικού ξεσπάσματος; Άγνωστο. Είναι, όπως 
και να ‘χει, τέτοια «ζωντανά», δαμασμένα 
από τους καλλιτέχνες του saloon (κάποια 
ρουστίκ εσωτερικά είναι για να... «Χυθεί 
Αίμα») κι απ’ το πετάλωμα στο τοπίο της 
πλανοθεσίας του Ροντρίγο Πριέτο που, μαζί 
με τις πιο παραδοσιακές εξάρσεις survivor, 
αστέρι στο πέτο αυτού του αναποφάσιστα, 
σχεδόν ευρωπαϊκά (ναι, ξέρω ότι ο Λικ Μπε-
σόν έχει βάλει τα λεφτά του, αλλά δε νομίζω 
ότι, για μια φορά, φταίει στο ελάχιστο αυτός) 
μη σεσημασμένου εκπροσώπου τού νόμου 
τού χαρακτηριστικότερα yankee είδους, σου 
δείχνουν με τσαγανό το Colt τους. Αλλά δε 
θα μας καβαλήσει ο mister «Μέχρι το Τέλος», 
στο τέλος - τέλος. Έπρεπε να το έχω ψυλλια-
στεί όταν ο πάστορας είπε υποκριτικά εκείνο 
το «Lord… Look down upon thy daughter». 
Για την αφεντιά τού Agent K πίσω απ’ την 
κάμερα, δύσκολα θα ξαναφάω εγώ βέλος...

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?v=AVfS0bgB7ZQ
http://www.imdb.com/title/tt2398231/
https://www.facebook.com/TheHomesmanMovie
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

«Οι Ασυγχώρητοι» και του Φορντ; Εδώ 
είστε, αλλά μην περιμένετε να δείτε 
τέλειο σημάδι. Της γκλαμουροκουλ-
τούρας (βλέπε Κάννες); Μπείτε σαν τα 
γελάδια στην περίφραξη - τώρα αν θα 
σας βρει στο δόξα πατρί, τι να σας πω... 
Δε γουστάρεις εξάσφαιρα και μουλάρια, 
αλλά ξεράθηκες στο Σεθ ΜακΦάρλεϊν 
και το σκέφτεσαι; Προσοχή, μη χάσεις 
το σκαλπ σου, εδώ δε γελάνε.
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ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ 
(2013) 
(LES BEAUX JOURS)

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

Εξηντάχρονη πρώην οδοντίατρος, έπειτα από προ-
τροπή των παιδιών της, «δοκιμάζει» ένα club δρα-
στηριοτήτων για ενήλικες, βρίσκοντας τον έρωτα 
και την απάντηση στην κρίση ζωής, που της χτυπάει 
την πόρτα, στο πρόσωπο ενός πολύ νεότερου δασκά-
λου ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο έρως χρόνια δεν 
κοιτά, εξάλλου.

«Τα Καλύτερα Έρχονται» με το βραβείο κοινού στο πιο 
πρόσφατο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, γεγονός 
ενδεικτικό για το τι έχει μάθει το κοινό να περιμένει από τις 
γαλλικές ταινίες οι οποίες, με μαθηματική ακρίβεια, κατα-
κλύζουν τα (προαιρετικώς θερινά) σινεμά της χώρας αυτή 
την περίοδο: ερωτικές δραμεντί με τουλάχιστον ένα ανα-
γνωρίσιμο μεγάλο όνομα (εδώ, τη Φανί Αρντάν) στο καστ, 
τουλάχιστον μια ιστορία απιστίας στην υπόθεση (εδώ τον 
έρωτα μιας καταπιεσμένης εξηντάχρονης με έναν, όχι και 
τόσο φειδωλό στις ερωτικές επιλογές του, νεότερο άνδρα), 
μια αρκετά χαλαρή προσέγγιση, που θα μπορούσε άνετα να 
συναντήσει κανείς το βράδυ κάνοντας zapping στην τηλεό-
ραση, και λίγο δράμα και συναισθηματική ένταση, ικανό να 
δικαιολογεί την κινηματογραφική έξοδο αλλά όχι τόσο ώστε 
να ξεπερνά το επίπεδο «όλα βγαλμένα από τη ζωή είναι» 
μιας ονειροπόλας νοικοκυράς. 

Τουλάχιστον, η Καρολίν της Φανί Αρντάν δικαιολογεί γιατί 
θα μπορούσε να την προσέξει ένας νεότερος άνδρας (αν και 
οι μετέπειτα αποκαλύψεις για τον… υπερ-σεξουαλικό παρ-
τενέρ της δεν ευνοούν ιδιαίτερα την αρχική εικόνα ψευδούς 
χειραφέτησής της), όσο, στο πρώτο μέρος της ταινίας, η 
σκηνοθέτις Μαριόν Βερνού κάνει τίμιες προσπάθειες να μπει 
στην ψυχολογία της και να υπογραμμίσει τη θλίψη, τη μελαγ-
χολία και την αίσθηση αδιεξόδου που χαρακτηρίζει την καθη-
μερινότητά της, συνθήκες που θα τη σπρώξουν στην αγκαλιά 

η γνωμη του mr. klein

Γαλλίδα μιλφ πιάνει 
νεότερο γκόμενο. Ρε, 
γυρίστε ένα καινούργιο 
«American Pie» να γου-
στάρουμε!

Είδος 
Δραματική Κομεντί

Σκηνοθεσία 
Μαριόν Βερνού

Καστ 
Φανί Αρντάν,  
Λοράν Λαφίτ,  
Πατρίκ Σενέ,  
Ζαν-Φρανσουά Στεβενάν,  
Φανί Κοτενσόν,  
Κατρίν Λασάν

Διάρκεια 
94’

Διανομή  
FEELGOOD

26 ιουνιΟΥ 2014
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του Ζουλιάν (ο Λοράν Λαφίτ του «Οι Αταί-
ριαστοι»). Προς τιμήν της σκηνοθέτιδος 
αλλά και της Αρντάν, η ερωτική ατμόσφαιρα 
που δημιουργείται είναι αρκούντως έντονη 
χωρίς να γίνεται χυδαία ή προκλητική, η 
χημεία μεταξύ του παράνομου ζεύγους είναι 
ρεαλιστική χωρίς πομπώδεις παρεκτροπές 
και η όλη απόπειρα αφήγησης ξεκινά με 
καλές προθέσεις, χωρίς προσπάθειες περιτ-
τού εντυπωσιασμού και δράματος.

Γρήγορα, όμως, γίνεται αντιληπτό πως αυτά 
παγιδεύουν την ταινία σε μια ελαφρότητα 
που δε δικαιολογεί τη θεματική της, όχι τόσο 
όσον αφορά τη διάθεση της αποτύπωσης του 
διλήμματος όσο την ουσιαστική πρόθεση 
εξερεύνησης της πιθανής πολυπλοκότητάς 
της. Ύστερα από το ρομάντζο της αρχής, ο 
αυτόματος πιλότος κατευθύνει το φιλμ στην 
απαραίτητη αποκάλυψη, κρίση και λύση του 
προβλήματος, με βήματα υπολογισμένα και 
χιλιοειδωμένα, με ανατροπές που προδίδο-
νται από πριν και ελλιπή ανάπτυξη χαρακτή-
ρων (όπως εκείνου του συζύγου της Καρολίν), 
που δεν οδηγούν σε κάποιο δραματικό κρε-
σέντο παρά σε αναγκαστική λήξη της ιστο-
ρίας μόλις… σφυρίξει το τέλος ο διαιτητής. Η 
ιστορία της Καρολίν και του Ζουλιάν όχι μόνο 
δεν είναι μια έντονη ιστορία αλλά δε βγάζει 
καν αυτή την αίσθηση.
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Βέβαια, προς υποστήριξη της ταινίας, όλα τα 
παραπάνω τα γράφει κάποιος που σίγουρα 
δεν ανήκει στο κοινό - στόχο της, κάτι το 
οποίο όχι μόνο γνωρίζει το φιλμ αλλά το 
επιδιώκει κιόλας. Με σαφή προσανατολισμό 
στο μεγαλύτερο ηλικιακά γυναικείο κοινό, το 
«Τα Καλύτερα Έρχονται» επιδιώκει να μιλή-
σει στη γυναικεία ψυχολογία και, γιατί όχι, 
να βρει μια λύση στη διέξοδό της. Ακόμα κι 
έτσι, όμως, η ανάγκη ερωτικής αναγνώρισης 
λειτουργεί στην τελική υποτιμητικά για την 
κεντρική ηρωίδα, καθώς ανάγεται στην κινη-
τήρια δύναμη της κρίσης της, μηδενίζοντας 
κάθε άλλη παράμετρο της (επιτυχημένης) 
ζωής της. Οπότε, το ερώτημα δεν είναι πού 
στοχεύει η ταινία αλλά τι επιδιώκει, τελικά, 
το κοινό της από αυτή. Και, κρίνοντας από το 
βραβείο κοινού, είναι απογοητευτικό που μία 
τέτοια προσέγγιση ζωής χαιρετίζεται ως μαζι-
κώς αποδεκτή κινηματογραφική θεματική.

official trailer

imdb

link me

http://www.youtube.com/watch?v=EeeDn-F7-Sg
http://www.imdb.com/title/tt2379318/
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αποκλειστικά για το μεγαλύτερο ηλικι-
ακά γυναικείο κοινό, το οποίο θέλει να 
ξεσκάσει με θερινό σινεμά, όσο ο σύζυ-
γος περνάει τα βράδια του βλέποντας 
μπάλα. Οι υπόλοιποι, μάλλον θα ξενί-
σουν με αυτή την απλοποιημένη απο-
τύπωση μιας κρίσης ζωής, όσο κι αν η 
Φανί Αρντάν παραμένει και γοητευτική 
και πολύ ικανή ηθοποιός.
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Ο ΜΑΓΟΣ ΤΟΥ ΟΖ:  
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 
ΝΤΟΡΟΘΙ (2014) 
(LEGENDS OF OZ: DOROTHY’S RETURN)

του Άγγελου Μαύρου

Τυφώνας διέλυσε την αγροικία του θείου και της 
θείας στο Κάνσας και σπαστικός επιθεωρητής τάχα-
μου θέλει να τους ξεσπιτώσει, ενώ το Σκιάχτρο, ο 
Τενεκεδένιος και το Λιοντάρι χρειάζονται τη Ντό-
ροθι ξανά. Γιατί στη Σμαραγδένια Πόλη αρχιγελοίος 
αδελφός τής Κακιάς Μάγισσας παριστάνει το βασι-
λιά, κάνοντας του χεριού του την εξοχοτάτη Γκλί-
ντα και πλείστα άλλα τυπάκια σωστά. Η μικρή τσα-
ούσα μπορεί με νέους φίλους, όπως σοφό μπούφο 
- τόφαλο, Στρατιώτη Μολόχα, Πορσελάνινη Πριγκί-
πισσα (και πάντα τον Τότο), να κάνει και τους δύο 
ελεεινούς καλά;

Αρκούν ένα εικονογραφημένο - ημικλώνος από το δισέγγονο 
του συγγραφέα τού πρώτου cult παραμυθιού του Χόλιγουντ 
και η παλέτα των Prana Studios (λίκνο κάποιων φιλμ της 
«Τίνκερμπελ»), με τσιφ CGI πενάκια το filmer του «Μια 
Τρελή, Τρελή Φάρμα» και στο auteur ντεμπούτο του έναν 
σχεδιαστή της Disney; Για να κρατήσουν ζωντανά κάποια 
από τα γονίδια του αιωνόβιου franchise στο πρώτο μεγάλου 
μήκους «μίκι μάους» του, σίγουρα. Για ένα... μεγάλο cartoon, 
όχι. Ας το πάρει το ποτάμι, όπως έχει πάρει και το Δρόμο με 
τα Κίτρινα Τούβλα που βγάζει πια σε καταρράκτη προ της 
πολιτείας των άφαντων τώρα munchkins: τα πάλαι ποτέ 
διδάγματα («Πίστεψε στον εαυτό σου», «Μαζί μπορούμε» 
και «Στα δύσκολα δώσ’ τα όλα») εναντίον ενός - γιατί αμετά-
φραστου στα ελληνικά; - Τζέστερ (ο οποίος στην πιο... καλή 
στιγμή του αλλάζει εν ριπή οφθαλμού bal masqué κοστού-
μια, που δεν αφαιρούν ίχνος φαιδρότητας από πάνω του), ο 
οποίος φαντάζει απαχθείς απ’ τον Joker τού «Batman», δεν 
αρκούν για να λάμψει επί μιάμιση ώρα το ουράνιο τόξο, που 
θα σε πάρει και θα σε σηκώσει, με την καλή έννοια, σ’ αυτή 

η γνωμη του mr. klein

Είναι, λέει, η Ντόροθι και 
πρέπει να γυρίσει στη 
χώρα του Οζ για να βοη-
θήσει κάτι φίλους της. 
Αν έκανε και κάτι για τα 
κουνούπια, θα την προτι-
μούσα.

Είδος 
Animation

Σκηνοθεσία 
Γουίλ Φιν,  
Νταν Σεν Πιερ

Διάρκεια 
88’

Διανομή  
VILLAGE FILMS

26 ιουνιΟΥ 2014
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τη μετά ντράβαλων θριάμβου του αγαθού 
οικογενειακή περιπέτεια φαντασίας.

Εξηγούμαι για να μην παρεξηγούμαι: Αν 
βγεις από τα ψιλοσυντρίμμια του ρουστίκ 
απλότητας CorelDRAW look και του γούτσου 
γούτσου (η Ντόροθι χαϊδεύει κλωσσόπουλα 
και πουλάρι κτλ.) εν απειλή του υπαιθρικού 
σύμπαντος που ανοιγοκλείνει την υπόθεση, 
υπάρχουν στιγμές - όνειρο. Καθώς, ναι μεν, 
τα οπτικολεκτικά γκαγκ είναι λίγα (αλλά 
λειτουργικά, με κορυφαία το «Μη γλείφεις!» 
ενός σοκολατοφρουρού στο pet - μούργο και 
το «Χτύπα όσο θέλεις, είναι από άχυρο!» του 
Σκιάχτρου σε μια man to man προστριβή), η 
ζωντάνια αρκετών σκηνών δε σου επιτρέπει 
ωστόσο να υπνωθείς, ας πούμε όπως με τις 
παπαρούνες τού vintage προγόνου στο πανί.

Όρα την εναέρια απόδραση / βουτιά / αλε-
ξιπτωτισμό της συλληφθείσας για παράνομο 
ντερλίκωμα με ζαχαρωτά τρόικας, όταν το 
παρεάκι και κάστορες ναυπηγοί φτιάχνουν 
πλοίο από μια υπέργηρη οξιά τραγουδώντας 
«Μπορείς Μπορώ Μπορείς, αν τα εγώ γίνουν 
εμείς» (μαζί με το «Μια Ζωή», αμφότερα του 
Μπράιαν Άνταμς, τα εντυπωτικότερα ασμα-
τάκια στην ηχομπάντα του - μην ξεχνάμε, 
είναι και - μιούζικαλ), το χορό των πυγολα-
μπίδων - πυξίδα στη νυχτερινή βαρκαρόλα, 
κάτι από «Μολυβένιο Στρατιώτη» του Χανς 
Κρίστιαν Άντερσεν στην ερωτική μπαλάντα 
του γλύκα οπλίτη στη ραγισμένη αγαπημένη 
του (την οποία γιαίνει με τη σαντιγί του!), 
και την ατραξιόν αδρεναλινοσασπένς από 
μία θεαματική πτώση (και διάσωση, φυσικά) 
της νουνούζας απ’ τις πολεμίστρες του 
κάστρου ως τσιχλόμπαλες εκτοξευμένες από 
καταπέλτη εναντίον του στρατού από ιπτά-
μενες μαϊμούδες τού μονάρχη τζουτζέ - όπως 
τότε, θυμάσαι; 
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Οι ζωόφιλοι, επίσης, θα έχουν τη χαρά να 
δουν το sine qua non μαύρο τεριέ να σώζει 
την κατάσταση δύο φορές: πρώτα παίρνει 
κυριολεκτικά τα σκήπτρα στο κρίσιμο πλά-
κωμα με τον Τζέστερ, και μετά ξεμπροστιά-
ζει την πραγματική, αρπακτική φύση του 
κρατικού εμπειρογνώμονα στο ισοπεδωμένο 
Κάνσας - σε μια σκηνή που κλείνει το μάτι 
απευθείας στη σκηνή των αποκαλυπτηρίων 
της ανθρώπινης μηχαν(ικ)ής πίσω απ’ την 
κουρτίνα του Μάγου του Οζ στην ταινία του 
Βίκτορ Φλέμινγκ απ’ το 1939 (και κάνει ένα 
- καθόλου άκαιρο αλλά καθόλα αταίριαστο 
με το toon είδος και με το «τι γλυκό!» κλίμα 
του φιλμ - ακτιβιστικό κοινωνικό σχόλιο στις 
ραγδαία ιδιωτικοποιούμενες ΗΠΑ μετά την 
καταστροφή στη Νέα Ορλεάνη και το σκάν-
δαλο των στεγαστικών δανείων). 

Κι εδώ είναι, κυρίως, το «αχ, γιατί μωρέ;» 
του πράγματος. Μοιάζει σαν κάθε φορά που 
οι έξυπνοι, συχνά ρεφορμιστικοί παραλλη-
λισμοί με τον 35mm προπάτορά του (οι εκεί 
μηλιές - υποχείρια κάνουν κόνξες κι εδώ 
εναντίον τής Ντόροθι, η βακτηρία του χάχα 
τυράννου είναι φτιαγμένη απ’ το σκουπόξυλο 
της μοχθηρής ασχημομούρας μακαρίτισσας, 
ο αρχηγός των πιθήκων τώρα έχει ροζ λοφίο) 
χτυπάνε συνθηματικά τις φτέρνες τους, 
τα CGI πια χρώματα της ίριδας - πύλης για 
τον Technicolor «άλλο» κόσμο της μικρής 
να ξεθωριάζουν και σε κάτι: μια αράδα από 
κίτρινα αράπικα φιστίκια στην Καραμε-
λοχώρα κοπιάρει τα Minions, το «Occupy 
Midwest» της τελικής πράξης καταλήγει 
strip υπέρ της αλληλεγγύης στα générique 
ανασυγκρότησης, η τραγουδιστική ερμηνεία 
στη σταδιακά ανεπαίσθητη μεταγλώττιση 
(μπράβο για τη στιχουργία) φέρνει σε κάτι 
απ’ το ελληνικό «The Voice». ΟΚ, οι υπήκοοι 
του oldie και οι φαμίλιες θα νιώσουν εν πολ-
λοίς άνετα φορώντας ξανά τα ρουμπινί γοβά-
κια, way up high. Why then, oh why, can’t I?
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official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.legendsofozmovie.com/videos.html
http://www.youtube.com/watch?v=n1DzZMOoegQ
http://www.imdb.com/title/tt0884726/
https://www.facebook.com/LegendsOfOz
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Οι τρυφερές ηλικίες θα περάσουν πολύ 
καλά, οι ενήλικοι συνοδεύοντες κάπως 
λιγότερο. Fans του εν γένει κινούμενου, 
there’s no place like home - γιατί θα 
γουστάρετε πολλά, αλλά θα νοσταλγή-
σετε και τη μαστοριά του «πακέτου» 
των Pixar και DreamWorks. Κολλημένε 
με το θρύλο της Γκάρλαντ, δε θέλεις 
να τον δεις ζωγραφιστό στο πιο εκσυγ-
χρονισμένο (εντάξει, και στο λίγο πιο... 
άτακτο);
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Fedora (1978)

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Μπίλι Γουάιλντερ

Καστ 
Γουίλιαμ Χόλντεν,  
Μάρτε Κέλερ,  
Χίλντεγκαρντ Κνεφ,  
Χοσέ Φερέρ,  
Μάριο Άντορφ

Διάρκεια 
116’

Διανομή  
ROSEBUD.21

του Ηλία Φραγκούλη

Κινηματογραφικός παραγωγός του Χόλιγουντ σε 
απόγνωση φτάνει ως τα νησιά του Ιονίου για να 
πείσει παλιά diva της οθόνης, η οποία αποσύρθηκε 
ολοκληρωτικά από τα φώτα της δημοσιότητας προ 
δεκαετιών, να επιστρέψει για τα γυρίσματα μιας 
νέας ταινίας.

Υπάρχει ένας βαθύς κυνισμός πίσω από αυτό το έργο. Ταυτί-
ζεται με ιδέες όπως η απάτη του κινηματογράφου, η συντή-
ρηση του μύθου (πόσω μάλλον του χολιγουντιανού), ο χαμέ-
νος χρόνος. Παρακολουθώντας το φιλμ σήμερα, αισθάνεσαι 
κάτι το αληθινά στενάχωρο. Και δεν είναι μονάχα εξαιτίας 
της δίχως ίχνος λάμψης περιόδου των τελών των 70’s (διόλου 
τυχαία, η δεκαετία που έριξε την ταφόπλακα σε κάθε έννοια 
του πανίσχυρου studio system, αντικαθιστώντας τους stars 
και το glamour τού παρελθόντος με πιο καθημερινές φάτσες 
ηθοποιών και ιστορίες βιωμένου ρεαλισμού, χωρίς τη διά-
θεση να σε «παραμυθιάσουν» όπως τον… παλιό, καλό καιρό). 
Η «Fedora» δεν είναι μια κανονική ταινία, αλλά ένα μνη-
μόσυνο του θεάματος, του στιλ, της δόξας του Χόλιγουντ 
που αποσύρθηκε άδοξα σα μια γερασμένη μόδα η οποία δε 
σήκωνε άλλο «φτιασίδωμα». 

Το πιο τρωτό σημείο της ταινίας, βέβαια, είναι η αναπόφευ-
κτη σύγκρισή της με το κλασικό αριστούργημα του Μπίλι 
Γουάιλντερ από το 1950, το «Sunset Boulevard», που είχε 
(ίσως όχι συμπτωματικά) ξανά ως πρωταγωνιστή το Γουίλιαμ 
Χόλντεν. Και οι δύο ταινίες αποτίνουν έναν σημειολογικό 
«φόρο τιμής» στην περίπτωση της Γκρέτα Γκάρμπο, της από-
λυτης star η οποία έβαλε ένα τέλος στην κινηματογραφική 
της καριέρα καθώς πλησίαζε την ηλικία των 40 χρόνων (ένα 
σοβαρό taboo που «καταδίκαζε» τις περισσότερες γυναίκες 
ηθοποιούς στο Χόλιγουντ και εξακολουθεί να τις καταπιέζει 
ως μια μορφή «δικτατορίας» της νιότης και της ομορφιάς, 

η γνωμη του mr. klein

Είναι μια που έχει παρα-
τήσει το σινεμά και κάνει 
μόνιμες διακοπές στην 
Κέρκυρα, αλλά τη ζητάνε 
να γυρίσει στο Χόλιγουντ. 
Δε θέλει, λέμε! Ήταν 
ανάγκη να το κάνετε 
ταινία;

26 ιουνιΟΥ 2014
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ακόμη και σήμερα, με το… νυστέρι να επι-
χειρεί να δώσει την όποια παράταση) και 
τήρησε με σεβάσμια σιωπή αυτή της την 
απόφαση. Επίσης, η αυτοαναφορική ειρω-
νεία τής παρουσίας της Γκλόρια Σουάνσον 
στο φιλμ του ’50 απέχει έτη φωτός από το… 
δύσμοιρο καστ τής «Fedora», που περισσό-
τερο τονίζει τη μη αίγλη των 70’s ή την αδυ-
ναμία τής υποκριτικής να αναπαραστήσει το 
larger than life του παλιού Χόλιγουντ. Γενικά, 
παντού είναι ορατά τα προβλήματα. Και 
το πέρασμα του χρόνου, ειδικά σε τούτο το 
φιλμ, δεν τους έχει φερθεί καθόλου καλά…

Το μυστήριο της ομορφιάς της ανέλπιστα 
φρέσκιας και γοητευτικής (για τα 67 της!) 
Φεντόρα είναι κάτι που υποψιάζεσαι και 
λύνεις από μόνος σου πολύ πριν από την 
«αποκάλυψη» της πλοκής, όμως, το γλυκό-
πικρο σχόλιο του Γουάιλντερ και η τραγικό-
τητα των καταστάσεων σε φέρνουν κοντά 
στο υπόγειο συναίσθημα της ταινίας, που 
στα χέρια ενός άλλου σκηνοθέτη θα έμοιαζε 
με ολοκληρωτικό φιάσκο. Η ψυχή υπήρχε. Η 
μαγεία είχε χαθεί. Ατυχώς, έμελλε να είναι 
το προτελευταίο φιλμ του Γουάιλντερ. Αστο-
χία κι εκεί.

official trailer

imdb

link me

http://www.youtube.com/watch?v=QgO24xviKe0
http://www.imdb.com/title/tt0077539/


PAGE 51 



PAGE 52 | FREE CINEMA | ISSUE#118



PAGE 53 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Κινηματογραφοφιλικό παιχνίδι αναφο-
ρών και αναμνήσεων, με τόνους χιουμο-
ριστικούς που θα αναγνωρίσουν μόνο οι 
άνθρωποι με γνώσεις στο παλιό σινεμά, 
δεν αποτελεί κάποια σοβαρή στιγμή 
στην καριέρα του Μπίλι Γουάιλντερ, 
όμως, σε κρατάει χάρη στην ιστορία και 
την πικρή του ειρωνεία, που συνδέονται 
παράδοξα και με το παρελθόν του σκη-
νοθέτη. Όσοι είδατε την επανέκδοση 
του «Sunset Boulevard» πριν από μερικά 
χρόνια, έχετε καλυφθεί. Όσοι νομίζετε 
πως μιλάω… ξένες γλώσσες, ούτε να το 
σκέφτεστε!
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http://freecinema.gr/fragoulis-in-3/

