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Γ
ια την ελληνική κριτική κινηματογράφου 
μιλάω, όχι για τους έξω. Εκεί είναι πιο υγι-
είς. Σέβονται το σινεμά των ειδών, το θεατή 
και έχουν την αξιοπρέπεια να κρίνουν τη 

διασκέδαση και το καλλιτεχνικό με ίσους όρους.

Εδώ; Σφίγγονται για τον πολύτιμο λίθο. Το πετράδι 
του στέμματος για να δεις να πέφτουν πάνω από 
τρία «αστεράκια» σε blockbuster. Μη χέσω! Δε θα 
ξεχάσω τη φρίκη της εικόνας Ελλήνων κριτικών 
που έδιναν «αστεράκια» μετά τη δημοσιογραφική 
προβολή του «Avatar» του Τζέιμς Κάμερον. Εγώ 
κόντευα να κουτρουβαλήσω τα σκαλιά στην έξοδο, 
μέρα μεσημέρι, με τα μάτια μου να έχουν μείνει 
πίσω στην αίθουσα, από το οπτικό δέος και το 3D 
fun της υπόθεσης και ο άλλος να κάθεται και να 
«ζυγίζει» το «εργάκι», τύπου «να του βάλω * * ή * * 
½;». Να βάλω και λίγο αγγουράκι; 

Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό το κακό στην 
Ελλάδα. Εντός των προβολών, θα τους δεις να 
γελάνε, να γουστάρουν, να συμμετέχουν, να το 
διασκεδάζουν. Σχετικά συχνά, τέλος πάντων, μη 
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Editorial 115

Hλίας Φραγκούλης

φανταστείς ότι γίνεται και πανηγύρι πενταήμε-
ρης εκδρομής… Βγαίνοντας έξω, όμως, νοιώθεις 
την ειρωνεία απέναντι σε αυτό που μόλις παρα-
κολούθησαν, την απαξίωση προς το «εμπορικό», 
μια κατήφεια στο βλέμμα, λες και τους υποχρέ-
ωσαν σε… πρωκτικό σεξ για ένα δίωρο και βάλε. 
Στεγνά. Κι ύστερα αποκαλούν εμένα δυσκοίλιο 
και αυστηρό. Παραδόξως, το πρώτο το κατέχω, 
κυριολεκτικά.

Δουλεύω σ’ αυτό το χώρο εδώ και κάμποσα χρόνια. 
Ακόμα δεν μπορώ να το εξηγήσω, γιατί η πλειοψη-
φία των δικών μας κριτικών δεν πρόκειται ποτέ να 
σε στείλει με χαρά ή να σε ωθήσει πειστικά να δεις 
μια ταινία σαν το «Στα Όρια του Αύριο». Γιατί τα 
τέσσερα ή τα πέντε «αστεράκια» δε θα τα δεις ποτέ 
για τέτοιο έργο. Είναι τόσο κακό να διασκεδάζεις; 
Κι αν όχι, γιατί δεν έχει και καλλιτεχνική αξία; 
Η αρχή της κινηματογραφικής Τέχνης ήταν το… 
«κουλτούρα να φύγουμε»; Ήμαρτον, πια! Οδηγή-
στε τον κόσμο στους κινηματογράφους σωστά!

http://www.iliaskyriazis.com/
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στα ορια του αυριο (2014) 
(edge of tomorrow)

η γνωμη του mr. klein

Είναι ο Τομ Κρουζ και 
τρώει μια φλασιά από 
εξωγήινο και μετά 
ξυπνάει και πεθαίνει ξανά 
και ξυπνάει και πεθαίνει 
ξανά και ξυπνάει και… 
δεν το βαριέσαι το πέρα-
δώθε, ρε μάγκα, μάστορες 
εκεί στα Χόλιγουντ, ξεπα-
στρεύει του ρολογιού τους 
δείκτες το εργάκι, λέμε.

H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Περιπέτεια Φαντασίας

Σκηνοθεσία 
Νταγκ Λίμαν

Καστ 
Τομ Κρουζ,  
Έμιλι Μπλαντ,  
Μπιλ Πάξτον,  
Μπρένταν Γκλίσον,  
Τζόνας Άρμστρονγκ

Διάρκεια 
113’

Διανομή  
VILLAGE FILMS

Δημοσιοσχετίστας αξιωματικός του αμερικανικού 
στρατού καλείται να βρεθεί στο γαλλικό μέτωπο 
του πυρός, αντιμετωπίζοντας δαιμόνια έξυπνη φυλή 
εξωγήινων που έχει καταλάβει σχεδόν ολόκληρη την 
κεντρική Ευρώπη. Όταν συνειδητοποιήσει πως κάθε 
φορά που… πεθαίνει, επιστρέφει και ξαναζεί την ίδια 
μέρα από την αρχή, θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί 
αυτή τη γνώση τού… μέλλοντος που έχει για να εξολο-
θρεύσει τον εισβολέα.

Για την περίπτωση του Τομ Κρουζ τα έχω πει και στο πρό-
σφατο παρελθόν. Η έκφραση «star quality» έχει δημιουργη-
θεί για τύπους όπως αυτός. Επίσης, ενώ δεν πρέπει να παίζει 
ιδιαίτερο ρόλο, να σου θυμίσω πως έχει συμπληρώσει… 52 
έτη ζωής! Βλέποντάς τον στη μεγάλη οθόνη, ούτε που σου 
περνάει από το μυαλό (πόσω μάλλον αν πετύχεις και videos 
παρασκηνίων από γυρίσματα, που μαρτυρούν ότι ο ίδιος 
απαιτεί να μη χρησιμοποιεί stunts για τις δύσκολες σκηνές 
του). Ο Κρουζ είναι ένας σοβαρός επαγγελματίας με ένστικτο 
και γούστο στις επιλογές του. Τα τελευταία χρόνια έχει αφο-
σιωθεί σχεδόν αποκλειστικά στο είδος της περιπέτειας και 
το όνομά του αποτελεί εγγύηση ποιότητας σε πολλούς τομείς 
του κάθε φιλμ στο οποίο πρωταγωνιστεί. Γνωρίζω πως υπάρ-
χουν και οι haters του, όμως, συχνότερα δεν τοποθετούνται 
εναντίον του σε καλλιτεχνικά ζητήματα…

«Στα Όρια του Αύριο» έχουμε κάτι σχεδόν δυσεύρετο σε 
σχέση με τα χολιγουντιανά blockbusters τού σήμερα: η ται-
νία παραδίδει στο θεατή αυτό ακριβώς που υποσχόταν μέσα 
από trailers και promotional υλικά. Δε σε ξεγελάει, δε σου 
πουλάει κάτι κατώτερο των προσδοκιών σου. Είναι μια απί-
στευτα διασκεδαστική sci-fi «παραμύθα» με καταιγιστική 
δράση και ρυθμό που, αν και στην πραγματικότητα αποτελεί 
μεταφορά του μυθιστορήματος «All You Need is Kill» του 

του Ηλία Φραγκούλη

5 ιουνιΟΥ 2014
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Χιρόσι Σακουραζάκα, καλύτερα περιγράφε-
ται στον υποψήφιο θεατή ως «πάντρεμα» 
της «Μέρας της Μαρμότας» (1993) με 
τους «Στρατιώτες του Σύμπαντος» (1997)! 
Εντελώς!

Με τον ίδιο τρόπο που ο Μπιλ Μάρεϊ 
ξυπνούσε σε μια ατέρμονη χρονική λούπα 
της ίδιας μέρας στο πρώτο φιλμ – παρά-
δειγμα, έτσι κι εδώ, ο Κρουζ βιώνει απότομα 
και εντελώς ανεξήγητα την εμπειρία του 
κάθε επόμενου ξυπνήματος κάθε φορά που… 
πεθαίνει! Σε αυτό το μοτίβο απλώς αλλάζεις 
το φόντο, το κάνεις πιο μιλιταριστικό και 
μετα-αποκαλυπτικό και προσθέτεις στρατιές 
από πανέξυπνα εξωγήινα τέρατα που αποδε-
κατίζουν το ανθρώπινο είδος με ουκ ολίγες 
ομοιότητες με το δεύτερο φιλμ, το trashy 
έπος φαντασίας του Πολ Βερχούβεν. Ηθε-
λημένα ή όχι, οι συγκρίσεις είναι μοιραίες, 
όμως, δεν αδικούν την ταινία του Νταγκ 
Λίμαν, ο οποίος εκτελεί με μια διάθεση ανα-
βίωσης (ή και ανακύκλωσης) παλαιότερων, 
δοκιμασμένων και πετυχημένων συνταγών, 
για να μας δώσει μια upgraded version θεά-
ματος, δίχως να επιδεικνύει ναρκισσιστικά 
τον εαυτό του πίσω από την κάμερα.
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Διόλου τυχαία, το φιλμ συγγενεύει ιδιαίτερα 
και με τη λογική των video games, αλλά και 
των χρηστών τους, που σε αντιστοιχία με 
την πλοκή του φιλμ, μπορούν να ταυτιστούν 
με τον ήρωα που υποδύεται ο Κρουζ, τοπο-
θετώντας τον στη θέση ενός φανταστικού 
«gamer» ο οποίος μαθαίνει από τις ήττες 
του και διορθώνει την πορεία του παιχνιδιού 
κάθε επόμενη φορά που μπαίνει «μέσα» 
σε αυτό. Η αντίληψη αυτή ενισχύεται από 
το Exo Suit, μια μεταλλική «στολή» που 
φορούν οι στρατιώτες όταν στέλνονται στη 
μάχη με τους εξωγήινους, με μερικές χειρο-
κίνητες λειτουργίες της να παραπέμπουν σε 
controller παιχνιδιού.

Εκεί που η δημιουργική ομάδα της ταινίας 
έχει δώσει ρέστα είναι οι χιουμοριστικές 
δόσεις του σεναρίου, που αντί να δραματο-
ποιούν το καταστασιακό σύμπαν, αφήνουν 
την ίδια την ιστορία και τον κεντρικό της 
ήρωα να αυτοσαρκάζονται! Οι πολλαπλές 
«επιστροφές» του Κρουζ στην ίδια μέρα, 
οι αμέτρητες φορές στις οποίες πρέπει 
να πεθάνει για να διατηρήσει αυτό του το 
«χάρισμα» και να διορθώσει τα προηγού-
μενα λάθη του μέχρι να φέρει εις πέρας την 
αποστολή του, χαρίζουν έως και… άφθονο 
γέλιο, χωρίς να κανιβαλίζεται το όλο project. 
Είτε πεθαίνοντας στη μάχη με τους εξωγή-
ινους, είτε μέσω… βλακωδών ατυχημάτων, 
είτε από το ίδιο το χέρι της Έμιλι Μπλαντ 
(με το παρατσούκλι… Full Metal Bitch!), που 
κάποτε κατείχε κι αυτή το «μυστικό» μιας 
κάποιας ψυχοεπαφής (;) με τον εισβολέα, 
το… ξανά μανά του Κρουζ έχει γραφτεί, 
σχεδιαστεί, γυριστεί και μονταριστεί με τόση 
προσοχή και κέφι, που δεν αφήνει κανένα 
περιθώριο για παρατηρήσεις και γκρίνιες. 
Απλά, χαίρεσαι σινεμά.
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Ο ύπουλος τρόπος να προστεθεί και λίγο 
ρομάντζο στο σενάριο πραγματοποιείται με 
φινέτσα, οι δύο πρωταγωνιστές περιστρέφο-
νται γύρω από αυτό με σοβαρότητα, διακρι-
τικότητα ή και ειρωνεία, για να οδηγήσουν 
αυτή την υποπλοκή στον σωστό δρόμο. Αν 
πας να το ψάξεις επιστημονικά το έργο, ίσως 
γελάσεις ακόμη περισσότερο. Και, εντάξει, το 
τελευταίο μέρος τού φιλμ δε σε τινάζει από 
το κάθισμά σου, παρά μονάχα σε κρατάει στο 
ίδιο επίπεδο αδρεναλινικής έντασης που σε 
είχε πιάσει από την αρχή του. Αλλά μιλάμε 
για ψειρίσματα της λεπτομέρειας τώρα. Το 
«Στα Όρια του Αύριο» είναι η πιο διασκε-
δαστική ταινία του φετινού καλοκαιριού, 
τίτλος που δύσκολα θα χάσει ως το τέλος 
αυτής της περιόδου.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.edgeoftomorrowmovie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=yUmSVcttXnI
http://www.imdb.com/title/tt1631867/
https://www.facebook.com/pages/<03A3><03C4><03B1>-<038C><03C1><03B9><03B1>-<03A4><03BF><03C5>-<0391><03CD><03C1><03B9><03BF>/483261265116563?brand_redir=1
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Μια περιπέτεια φαντασίας που θα ικανο-
ποιήσει ακόμη κι εκείνους που αντιστέκο-
νται στο genre, που δεν ξεπερνά το δίωρο 
(σύνηθες μαράζι), που δε σε κάνει να 
κοιτάς… πόση ώρα έχει ακόμη! Όσοι περι-
μένουν να το κρίνουν ως μη πρωτότυπο, 
θα εκπλαγούν ευχάριστα. Ή δε θα προλά-
βουν να πουν κουβέντα, «πατημένοι» στο 
κάθισμα από τους γοργούς ρυθμούς της 
αφήγησης. Αν πεις πως δεν πέρασες καλά, 
πάσχεις από απέχθεια προς το σινεμά 
των ειδών, το στουντιακό υπερθέαμα και, 
ακόμη χειρότερα, από έλλειψη χιούμορ! 
Σε 3D, το φιλμ αποδίδει ικανοποιητικά, 
έχει τις εφετζίδικες στιγμές του και… δε 
θα τα κλάψεις. Αλλά και χωρίς αυτό, το 
fun είναι εξασφαλισμένο.
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ΠΕΡΑ ΑΠΟ  
ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ (2013) 
(THE CONGRESS)

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

«Σχεδόν σαρανταπεντάχρονη» ηθοποιός του Χόλι-
γουντ, ύστερα από σερί αποτυχημένων επαγγελματι-
κών επιλογών, δέχεται την τελευταία προσφορά που 
πρόκειται να λάβει ποτέ από την κινηματογραφική 
βιομηχανία: να σκαναριστεί τόσο σωματικά όσο και 
συναισθηματικά, ώστε για τα επόμενα είκοσι χρόνια 
να πρωταγωνιστεί σε… ψηφιακή μορφή στις επόμε-
νες ταινίες τής εταιρείας! Και αυτή δεν είναι παρά 
μόνο η αρχή.

Είναι δύσκολο να μη θαυμάσεις τη νέα ταινία του Άρι Φόλ-
μαν, ο οποίος είχε ενθουσιάσει πριν από περίπου πέντε χρό-
νια με το ντεμπούτο του, το αυτοβιογραφικό ντοκιμαντέρ 
κινουμένων σχεδίων (κι όμως, υπάρχει και αυτό το είδος) 
«Βαλς με τον Μπασίρ», όσους θεατές είχαν καταφέρει να 
το ανακαλύψουν. Στο νέο του πόνημα, ο σκηνοθέτης διατηρεί 
τις βάσεις τής αισθητικής εκείνης της ταινίας, αλλά δυνα-
μώνει την ένταση σχεδόν σε κάθε επίπεδο, βομβαρδίζοντας 
το θεατή με ιδέες, εικόνες, θεωρίες και πιθανές επιλογές 
σε τέτοιο βαθμό, ώστε μόνο μετά το τέλος της ταινίας είναι 
δυνατό να ξεκινήσει η κριτική της θεώρηση.

Γιατί το «Πέρα από το Όνειρο» (δυστυχώς, η ελληνική μετά-
φραση του τίτλου στερεί τη μελλοντολογική υφή τού πρωτό-
τυπου προς χάριν κάτι πιο γενικόλογου και - κατά συνέπεια 
- κατανοητού) ξεκινά ως μια κριτική απέναντι στη βιομηχα-
νία του Χόλιγουντ και τις μισογύνικες ή / και μισάνθρωπες 
τακτικές της, συνεχίζει ως ένα δυστοπικό όραμα που αφορά 
την εξέλιξη ολόκληρης της κοινωνίας και των αρχών της και 
καταλήγει μια θεώρηση απέναντι στην έννοια του παρελθό-
ντος, της οικογένειας και εντέλει την ίδιας της πραγματικό-
τητας, όσο περνάει από το live-action στο κινούμενο σχέδιο 
και αντίστροφα, συνθέτοντας ψυχεδελικές εικόνες και 
σκηνές έντονου φαντασιακού στοιχείου για να τις συνδέσει, 

η γνωμη του mr. klein

Είναι μια ηθοποιός που 
γίνεται καρτούν. Μπορεί 
να ήτανε κι αλληγο-
ρία γι’ αυτά τα μπότοξ 
που κάνουνε, εγώ δεν 
κατάλαβα Χριστό (ούτε 
φαντάρο)…

Είδος 
Δράμα Φαντασίας

Σκηνοθεσία 
Άρι Φόλμαν

Καστ 
Ρόμπιν Ράιτ,  
Χάρβεϊ Καϊτέλ,  
Ντάνι Χιούστον,  
Πολ Τζιαμάτι,  
Τζον Χαμ,  
Κόντι Σμιτ-ΜακΦι,  
Σάμι Γκέιλ

Διάρκεια 
122’

Διανομή  
SEVEN FILMS / ΣΠΕΝΤΖΟΣ

5 ιουνιΟΥ 2014
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στην αρχή και το φινάλε, με μία απόλυτα 
προσωπική ιστορία.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Φόλμαν έχει τη 
δυνατότητα να σκανάρει το ερμηνευτικό 
εύρος της Ρόμπιν Ράιτ (μάλλον κυριολε-
κτικά, στην πιο χαρακτηριστική σκηνή της 
ταινίας), να εμφανίσει τον Ντάνι Χιούστον 
ως αυστηρό, φιλοχρήματο διευθυντή της 
εταιρείας - για ποιον χτυπά η καμπάνα; - 
«Miramount», να εμφανίσει την πιο ευαί-
σθητη πλευρά τού Χάρβεϊ Καϊτέλ στο ρόλο 
του ατζέντη - εναλλακτικού πατέρα της 
πρωταγωνίστριας, να δημιουργήσει μια ζώνη 
«αυστηρώς κινουμένων σχεδίων» (με μία 
τεχνοτροπία που βασίζεται στη σχεδιαστική 
απλότητα περασμένων χρόνων αλλά ενι-
σχυμένη από μια ανεξάντλητη χρωματική 
παλέτα), όπου ο κόσμος μπορεί να «πιει» 
τον αγαπημένο του διάσημο, και να δημι-
ουργήσει μια άλλου είδους δικτατορία, αυτή 
της εικόνας, που θα δώσει έναυσμα για την 
απαιτούμενη - κυριολεκτική και μεταφορική 
- επανάσταση.
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Όπως γίνεται προφανές από τα παραπάνω, 
το φιλμ είναι άκρως πρωτότυπο και διαφο-
ρετικό από ό,τι υπάρχει εκεί έξω, κάτι που 
σίγουρα του δίνει ανταγωνιστικό πλεονέ-
κτημα και δικαιολογεί τη θέση του σε μία, 
τελευταία, κορεσμένη σε ιδέες κινηματογρα-
φική αγορά. Ειρωνικά, όμως, η πληθώρα των 
ιδεών του αποτελεί ταυτόχρονα το ισχυρό 
αλλά και το αδύνατο σημείο του. Ο Φόλμαν 
στοχεύει ψηλά και φιλοδοξεί να κατευθύ-
νει την κριτική του για την πορεία που έχει 
επιλέξει ο σύγχρονος κόσμος προς όλες τις 
κατευθύνσεις, να αγγίξει όλες τις παραμέ-
τρους, να τρομάξει και να συγκινήσει, να 
προειδοποιήσει και νουθετήσει, να μιλήσει με 
κυριολεξία και, χρησιμοποιώντας μεταφορές, 
να πει μια ιστορία και ταυτόχρονα να κάνει 
μια φιλοσοφική συζήτηση. Αναπόφευκτα, 
το εύρος είναι τόσο μεγάλο που δε δύναται 
να καλυφθεί επαρκώς. Νέες διαστάσεις της 
ιστορίας αποτίθενται όλο και περισσότερο 
στον κύριο θεματικό πυρήνα, με αποτέλεσμα 
να είναι δύσκολο στο τέλος να τον διακρί-
νεις! Ταυτόχρονα, η διδακτική διάσταση της 
ιστορίας γίνεται όλο και πιο προφανής και 
ευθεία, προδίδοντας την ενδεχόμενη αβεβαι-
ότητα του Φόλμαν σχετικά με τις ικανότητές 
του στο χειρισμό των θεματικών. 
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Περιέργως, αυτό που έχει ενδιαφέρον, είναι 
ότι κάτω από τους μηχανισμούς του Χόλι-
γουντ και τις προειδοποιητικές φωνές για 
ένα σκοτεινό και συνάμα πολύχρωμο τεχνο-
λογικό μέλλον, το «Πέρα από το Όνειρο», 
τελικά, κρύβει μια ταινία για την ίδια τη 
μνήμη και το τι επιλέγουμε να κρατάμε από 
το παρελθόν, ακριβώς ότι ήταν και το «Βαλς 
με τον Μπασίρ», δηλαδή. Το πρόβλημα, ουσι-
αστικά, ξεκινά από το γεγονός ότι ο Φόλμαν 
δείχνει το ίδιο φοβισμένος με τη «Ρόμπιν 
Ράιτ» της Ρόμπιν Ράιτ, φρικαρισμένος από 
το εύρος του θέματός του και από το ταλέ-
ντο που απαιτείται (και ξέρει ότι έχει) για 
την αποπεράτωσή του. Το φιλμ μοιάζει (για 
καλό και για κακό) να είναι το αποτέλεσμα 
μιας κρίσης πανικού της τελευταίας στιγμής 
και αν κάποιος το δει από την οπτική ενός 
συγκεκαλυμμένου αυτοψυχαναλυτικού φιλμ, 
θα ανακαλύψει μια εξαιρετικά βοηθητική 
στην ερμηνεία διάσταση της ιστορίας. Αν 
παραμείνει στο sci-fi και το ψευτοφιλοσο-
φικό υπόβαθρο, τότε ίσως απογοητευτεί και 
χάσει το πραγματικό (;) νόημα. Είναι εντυπω-
σιακό το πόσο καλά λειτουργεί η ταινία υπό 
αυτό το πρίσμα.

Όταν φτάνει το τέλος και η εντύπωση από 
τις φανταχτερές εικόνες αρχίζει να φθίνει, 
η αφέλεια του «Πέρα από το Όνειρο» αρχί-
ζει να γίνεται όλο και πιο εμφανής. Αυτά, 
όμως, που δεν ξεθωριάζουν είναι η φιλοδο-
ξία του φιλμ και οι ενδείξεις τού ταλέντου 
του Φόλμαν, που κάνει με αβεβαιότητα αλλά 
τόλμη το επόμενο βήμα. Κανείς δεν μπορεί 
να κρατήσει κακία σε κάποιον που στοχεύει 
ψηλά, κι ας μην ικανοποιεί όλες τις υποσχέ-
σεις που δίνει.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://thecongress-movie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=QHBl43lMJY0
http://www.imdb.com/title/tt1821641/
https://www.facebook.com/thecongressmovie
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν αναγνωρίζεις και μόνο το όνομα Άρι 
Φόλμαν, τότε μπορείς να αγοράσεις κατευ-
θείαν εισιτήριο. Θεατή των multiplex, μην 
ψαρώνεις με τον «άγνωστο» σκηνοθέτη 
- ίσως σου φανεί περίεργο, αλλά η ιστο-
ρία θα σε αποζημιώσει. Κουλτουριάρηδες, 
δείξτε κατανόηση, μην αφορίσετε. Κάτω 
των 18, μπορεί να βαρεθείτε, γίνετε ριψο-
κίνδυνοι με δική σας ευθύνη.
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ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΗ  
ΠΟΛΗ (2013) 
(ΟUT OF THE FURNACE)

του Γιάννη Σμοΐλη

Δουλευταράς και καλό παιδί, ο Ράσελ Μπέιζ επιβιώ-
νει, με τον ιδρώτα του προσώπου του, σε αμερικάνικη, 
επαρχιακή πόλη, περιμένοντας τη στιγμή που οι κόποι 
του θα πιάσουν τόπο και θα του δοθεί η δυνατότητα 
να κάνει οικογένεια με την αγαπημένη του. Ο μικρό-
τερος αδελφός του, όμως, καθότι εντελώς διαφορετι-
κός χαρακτήρας, σκοτεινός και αυτοκαταστροφικός, 
θα τον μπλέξει σε μια ιστορία με τοπικούς μαφιόζους, 
εμπόρους ναρκωτικών και φονιάδες, θέτοντας την 
τακτοποιημένη, αθόρυβη ζωή του, σε κίνδυνο.

Σκληρό, μελαγχολικό, αδιαπραγμάτευτα ρεαλιστικό δράμα, η 
«Σκουριασμένη Πόλη» εντυπωσιάζει αρχικά με το καστ της. 
Μια ταινία που περιλαμβάνει τους Κρίστιαν Μπέιλ, Γουίλεμ 
Νταφόου, Σαμ Σέπαρντ, Φόρεστ Γουίτακερ, Γούντι Χάρελσον 
και Κέισι Άφλεκ, μόνο αδιάφορη δεν μπορείς να την πεις. 
Και οι προσδοκίες για καλό σινεμά που δημιουργούνται στο 
άκουσμα αυτών των ονομάτων, εν μέρει τουλάχιστον, ικα-
νοποιούνται. Πρόκειται για φιλμ αξιοπρεπές που δεν κάνει, 
όμως, την υπέρβαση προς κάτι το αληθινά αξέχαστο. Κι αυτό 
γιατί, παρά την εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει σε όλους 
τους τομείς, οι αρχικές του φιλοδοξίες να συνδυάσει την 
αστυνομική ίντριγκα και το σασπένς, με την κοινωνικοπολι-
τική κριτική, σταδιακά εγκαταλείπονται προς όφελος μιας 
πολύ πιο συνηθισμένης κινηματογραφικής φόρμουλας. 

Επί της ουσίας, πρόκειται για μια οικογενειακή ιστορία. Στο 
επίκεντρο δυο αδέλφια κι ο ετοιμοθάνατος πατέρας τους. 
Όλοι τους εκπρόσωποι της εργατικής τάξης, με την εξής δια-
φορά: ενώ ο μεγαλύτερος αδελφός διάγει βίο ασφαλή, σκύ-
βει το κεφάλι και «σκίζεται» στη δουλειά (ακολουθώντας το 
παράδειγμα του πατέρα), ο μικρός - πολύ πιο ριψοκίνδυνος, 
πολύ πιο ατίθασος - διοχετεύει την ενέργειά του στον πόλεμο. 
Μετά από τέσσερα χρόνια στο Ιράκ, κι αφού έχει φορτωθεί 

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι βλαχοαμερι-
κάνοι και πλακώνονται 
στις φάπες και μπαι-
νοβγαίνουν φυλακή κι 
έχουν και κακές παρέες. 
Το Ιράκ φταίει. Δράμα.

Είδος 
Αστυνομικό Δράμα

Σκηνοθεσία 
Σκοτ Κούπερ

Καστ 
Κρίστιαν Μπέιλ,  
Κέισι Άφλεκ,  
Γούντι Χάρελσον,  
Γουίλεμ Νταφόου,  
Σαμ Σέπαρντ,  
Ζόι Σαλντάνα,  
Φόρεστ Γουίτακερ

Διάρκεια 
116’

Διανομή  
ΣΠΕΝΤΖΟΣ /  
SEVEN FILMS

5 ιουνιΟΥ 2014
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του κόσμου τα ψυχολογικά προβλήματα, η 
επανένταξή του στο σύνολο, μόνο ομαλή 
δεν είναι. Συμμετέχει σε παράνομους αγώ-
νες πάλης, σπάει τα μούτρα του αλλά μυαλό 
δε βάζει, στοιχηματίζει στον ιππόδρομο με 
λεφτά ντόπιου gangster που την έχει δει 
μέντοράς του (υπέροχος ο Νταφόου, σ’ ένα 
ρόλο λεπτών ισορροπιών) και γενικά δημι-
ουργεί προβλήματα στον φιλήσυχο αδελφό 
του, που τον ξελασπώνει κάθε φορά, με προ-
σωπικό κόστος. 

Έχουμε να κάνουμε με δυο χαρακτηριστικούς 
λαϊκούς τύπους. Ο ένας νομοταγής, βαθιά 
καλός και υπεύθυνος, ο άλλος ξεροκέφαλος, 
ζόρικος, χαοτικός. Και οι δυο, όμως, προϊόντα 
μιας συγκεκριμένης κατάστασης πραγμάτων, 
ενός άδικου, ταξικού κόσμου που τους έχει 
πετάξει στην άκρη. Δε χρειάζεται να προσπα-
θήσει και πολύ κανείς για να πιάσει τις «σπό-
ντες» προς τη σύγχρονη Αμερική. Που, όπως, 
και μετά το Βιετνάμ, αφού πρώτα μετέτρεψε 
τη νεολαία της σε αναλώσιμο κρέας για τη 
μηχανή του πολέμου, επιχειρεί να την παρα-
μυθιάσει με ένα μοντέλο ύπαρξης που, δήθεν, 
θα της εξασφαλίσει την ευτυχία. Μόνο που 
δεν τσιμπάνε όλοι. Αυτοί είναι προορισμέ-
νοι να καταστραφούν. Αλλά και οι άλλοι, οι 
φιλήσυχοι, δε θα αποφύγουν τις συνέπειες 
της κατρακύλας. 
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Στο πρώτο μισό τού φιλμ, η προβληματική 
θυμίζει τα ένδοξα, κινηματογραφικά 70’s, με 
τις τραγικές ιστορίες επιστροφής βετεράνων 
σε έναν πολιτισμό που δεν έχει καμιά θέση γι’ 
αυτούς και τα - σωματικά και ψυχικά - τραύ-
ματά τους ( οι αναφορές στον θρυλικό «Ελα-
φοκυνηγό» του Μάικλ Τσιμίνο, είναι κάτι 
παραπάνω από εμφανείς - ειδικά στη σκηνή 
όπου ο Μπέιλ χαμηλώνει το όπλο του μπρο-
στά στην περήφανη ομορφιά τού ελαφιού 
- ενώ ο ρόλος τού Άφλεκ θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ξεκάθαρος φόρος τιμής στην αυτο-
κτονική περσόνα που ενσάρκωσε ο μεγάλος 
Κρίστοφερ Γουόκεν), η ατμόσφαιρα είναι 
αρκούντως πεσιμιστική κι ο τόνος σε προϊ-
δεάζει για κάτι αντίστοιχα πολύπλοκο. Στη 
συνέχεια, όμως, οι προθέσεις αυτές εγκατα-
λείπονται, η προσέγγιση στο δράμα γίνεται 
μονόπλευρα και καταλήγουμε με μια (καλο-
στημένη μεν, προβλέψιμη δε) κορύφωση 
που σε τίποτα δε διαφέρει από τις χιλιάδες 
κλιμακώσεις αυτοδικίας που μας «σερβίρει», 
σε τακτά χρονικά διαστήματα, η αμερικά-
νικη κινηματογραφία. Είναι σα να φοβήθηκε, 
ξαφνικά, ο σκηνοθέτης μη γίνει υπερβολικά 
επικριτικός προς το ευρύτερο σύστημα και 
αποξενώσει ένα μέρος του κοινού του. Αυτό 
που αποτελείται από - διψασμένους για 
πιστολίδι και τσαμπουκάδες - απολιτίκ (ή, 
ακόμα χειρότερα, «πατριώτες») μπαστουνό-
βλαχους. Κι έτσι - για να είναι όλοι ικανοποι-
ημένοι - φταίνε πάντα οι ναρκομανείς μαφιό-
ζοι, τα σαδιστικά αυτά τέρατα που για τα 
λεφτά σκοτώνουν και τη μάνα τους. Αυτοί θα 
πληρώσουν, λοιπόν, προκειμένου να βγουν 
«λάδι» οι έμμεσα υπαίτιοι για τα γενικότερα 
χάλια της κοινωνίας. 
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Ακόμα κι έτσι, όμως, έχεις προλάβει στο 
ενδιάμεσο να θαυμάσεις μερικές συναρπα-
στικές ερμηνείες. Ο Χάρελσον (σε εκπλη-
κτική φόρμα μετά τους «παπάδες» που 
έκανε στο «True Detective») δίνει ρέστα 
ως κακός, πλουτίζοντας σε αποχρώσεις έναν 
μονοδιάστατο ρόλο, καταφέρνοντας να σου 
κόβει την ανάσα μόνο με το βλέμμα ή ένα 
- γεμάτο απειλή - χαμόγελο που προμηνύει 
τα χειρότερα. Είναι καιρός να αναγνωριστεί 
απ’ όλους αυτός ο συγκλονιστικός ηθο-
ποιός που έχει τη δύναμη να κυριαρχεί στο 
κάδρο, ό,τι κι αν κάνει, όποιον χαρακτήρα 
κι αν υποδύεται. Σε μικρότερους ρόλους, 
οι Γουίτακερ και Σέπαρντ (για τον άψογο 
Νταφόου τα είπαμε πιο πάνω) «αποσυμπι-
έζουν» το δράμα με το καλοπροαίρετο της 
ανθρωπιάς τους κι ο πιτσιρικάς Άφλεκ, σε 
στιγμές στα όρια της μανίας, είναι ένα απα-
σφαλισμένο όπλο. Καλύτερος όλων, όμως, 
ο Κρίστιαν Μπέιλ που προσθέτει άλλη μια 
αξέχαστη ερμηνεία στο σερί του από σπου-
δαίους ρόλους. Είναι τέτοια η ένταση της 
απόγνωσής του, τέτοιος ο σπαραγμός που 
κουβαλάει στα μάτια, τόσο πολυσχιδής η 
εσωτερικότητά του, που η «Σκουριασμένη 
Πόλη» ανεβαίνει επίπεδο χάρη σ’ αυτόν. 
Τόσο ο ίδιος, όσο και οι εξαίρετοι συνά-
δελφοί του, αποδεικνύουν ότι (ακόμα κι αν 
συχνά το ξεχνάμε, μιλώντας κυρίως για τη 
σκηνοθεσία, το σενάριο ή τη σημειολογία 
ενός έργου), την ταινία την κάνουν και οι 
ηθοποιοί της. Στην προκειμένη περίπτωση, 
θα το παραδεχτεί κι ο πιο «snob» θεατής. 
Μπροστά σε τόσο, μαζεμένο, ταλέντο δεν 
μπορείς να πεις κακία. Απλώς υποκλίνεσαι.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://outofthefurnacemovie.tumblr.com/
http://www.youtube.com/watch?v=ClzRVlMhU2E
http://www.imdb.com/title/tt1206543/
https://www.facebook.com/outofthefurnace
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν διψάς για σοβαρό σινεμά στα πρό-
τυπα των προβληματισμένων ταινιών 
καταγγελίας της δεκαετίας του ‘70, 
η «Σκουριασμένη Πόλη», σε μεγάλο 
βαθμό, αξίζει να γίνει ο τόπος διαμονής 
σου. Μπορεί να μη φτάνει την κριτική 
της μέχρι το τέρμα αλλά διαθέτει την 
ατμόσφαιρα, το ρυθμό και, κυρίως, τις 
ερμηνείες που θα σου εξασφαλίσουν ένα 
ποιοτικό, αγωνιώδες, ψυχαγωγικό κινη-
ματογραφικό δίωρο. Οι φανατικοί τού 
Κρίστιαν Μπέιλ μπορούν να το χρησιμο-
ποιήσουν και σαν αποδεικτικό στοιχείο, 
για τον ισχυρισμό ότι αυτός είναι ο κορυ-
φαίος ηθοποιός της γενιάς του.
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YVES SAINT LAURENT 
(2014)

Είδος 
Δραματική Βιογραφία

Σκηνοθεσία 
Τζαλίλ Λεσπέρ

Καστ 
Πιερ Νινέ,  
Γκιγιόμ Γκαλιέν,  
Σαρλότ Λε Μπον,  
Λορά Σμετ,  
Μαρί Ντε Βιλπέν,  
Νικολάι Κίνσκι

Διάρκεια 
106’

Διανομή  
FEELGOOD

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

Από τα νεανικά του χρόνια στην Αλγερία μέχρι την 
κατάκτηση της παριζιάνικης πασαρέλας και από την 
ντροπαλή νιότη μέχρι τα έξαλλα parties με… απαγο-
ρευμένες ουσίες, αυτή είναι η ιστορία του ανθρώπου 
που «έφερε την επανάσταση στη γυναικεία μόδα».

Και αυτό δεν είναι ο δικός μου ευφημισμός. Η ταινία φρο-
ντίζει να κλείσει με δύο ενημερωτικές κάρτες που υμνούν 
ρητά τόσο την ποιότητα της δουλειάς του «Ιβ» αλλά και την 
αναγωγή της σε αντικείμενο μελέτης, προς απάντηση στην 
άποψη που ακούγεται μέσα στην ταινία ότι «η μόδα δεν είναι 
μορφή τέχνης». Εξάλλου, όσο κι αν αγγίζει τις πιο σκοτεινές 
πτυχές της ζωής τού σχεδιαστή, το «Yves Saint Laurent» 
δεν παύει να είναι η επίσημη βιογραφία του (συμπεριλαμβά-
νεται ακόμα και το επίσημο λογότυπο του οίκου), όπως την 
ενέκρινε και «ευλόγησε» ο Πιερ Μπερζέ, συνεργάτης και 
σύντροφος του Ιβ Σεν Λοράν επί χρόνια (μέσα στη χρονιά θα 
ακολουθήσει και η πιο αιχμηρή βιογραφία «Saint Laurent» 
του Μπερτράν Μπονελό, η οποία ήδη έκανε την εμφάνισή 
της στο φετινό Φεστιβάλ των Καννών).

Και, πραγματικά, η εμπλοκή του Μπερζέ με το project οδηγεί 
σε μια άψογη αισθητικά ταινία, που μεταφέρει τόσο το κλίμα 
της πασαρέλας όσο και το ρυθμό της εποχής, μετακινούμενη 
ανάμεσα στην Αλγερία και το Παρίσι, τα παρασκήνια των 
επιδείξεων και τα grand défilé, τα σκοτεινά parties και τις 
ηλιόλουστες μέρες δίπλα στην πισίνα. Το μεγαλύτερο κέρδος 
για το θεατή που διψά για μόδα, όμως, έρχεται όταν ο φακός 
εστιάζει στα ίδια τα ρούχα, τα υφάσματα και τις ραφές τους 
(και το κάνει, προφανώς, ιδιαίτερα συχνά), που αποτελούν 
αυθεντικά κομμάτια της εποχής, κάνοντας την ταινία να 
μοιάζει σα συνδυασμός βόλτας στα μαγαζιά και μουσειακής 
έκθεσης, υπό τους αρμόζοντες jazz ήχους της μουσικής μπά-
ντας του Ιμπραήμ Μααλούφ.

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας που φτιάνει 
ρούχα και πιάνει και γκό-
μενο. Και μετά κάνει και 
«ουσίες». Να, λοιπόν, πού 
οδηγούν όλα αυτά!

5 ιουνιΟΥ 2014
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Εξάλλου, το πρώτο και το τελευταίο πλάνο 
της ταινίας, που δείχνουν τη φιγούρα του 
Ιβ Σεν Λοράν να σχεδιάζει με αφοσίωση σε 
διαφορετικές χρονικές περιόδους φορέματα 
σε γυναικείες σιλουέτες, κάνουν εμφανείς 
τις προθέσεις της. Ο Τζαλίλ Λεσπέρ ακο-
λουθεί μεν πιστά τα βασικότερα χρόνια 
της καριέρας του σχεδιαστή και τα γεγο-
νότα που σημάδεψαν την προσωπική και 
οικογενειακή του ζωή, όμως, ο φακός του 
δεν καταφέρνει να ρίξει επαρκές φως στην 
πολύπλευρη προσωπικότητά του, όπως, 
αντιθέτως, κάνει στη λεπτομέρεια της δου-
λειάς του. Η ζωή του Λοράν απλά χωρίζεται 
σε επεισόδια, που ολοκληρώνονται κάθε 
φορά με την επιτυχία της κάθε αντίστοι-
χης τελικής επίδειξης. Κάθε «επικίνδυνη» 
στιγμή της ταινίας αντισταθμίζεται σχεδόν 
αμέσως με την ασφάλεια της επιτυχίας της 
επόμενης πασαρέλας, κάνοντας, τελικά, 
το φιλμ να φαντάζει ανώδυνο σα γαλλική 
τηλενουβέλα αισθητικής αρτιότητας.



PAGE 35 



PAGE 36 | FREE CINEMA | ISSUE#115

Ειρωνικά, ο πιο ενδιαφέρων χαρακτήρας 
της ταινίας δεν είναι καν ο ίδιος ο Λοράν του 
Πιερ Νινέ αλλά ο Μπερζέ (του Γκιγιόμ Γκα-
λιέν), προδίδοντας, ενδεχομένως, μια εσω-
τερική τάση για αποκατάσταση της εικόνας 
του τελευταίου στη συλλογική άποψη. Το 
ταξίδι του χαρακτήρα του φαντάζει απείρως 
πιο ενδιαφέρον από εκείνο του σχεδιαστή, 
γεμάτο ηθικές αντιφάσεις και διαμάχες, 
σαφώς πιο ολοκληρωμένο από οποιονδή-
ποτε άλλο χαρακτήρα του φιλμ (εξαιρου-
μένων των… ρούχων) και σίγουρα περισσό-
τερο πολύπλοκο. Ναι μεν ο Νινέ κάνει μια 
συμπαθή δουλειά στον ομώνυμο ρόλο της 
ταινίας, καμπουριάζοντας τη φιγούρα του για 
να χωρέσει πίσω από τα κοκκάλινα – σήμα 
κατατεθέν – γυαλιά και προσπαθώντας να 
αξιοποιήσει στο έπακρο τις λειψές οδηγίες 
του σεναρίου, όμως, ο Γκαλιέν είναι εκείνος 
που έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει έναν 
ουσιαστικά αξιομνημόνευτο ρόλο, που δε 
στηρίζεται στην ανάγκη για πιστή μεταφορά 
της πραγματικής ιστορίας αλλά σε μια πιο 
εσωτερική διαδρομή, μακριά από τα φώτα 
της δημοσιότητας. Σε μια ενδιαφέρουσα 
λεπτομέρεια, και οι δύο ηθοποιοί ανήκουν 
στο «Εθνικό Θέατρο» της Γαλλίας, την 
«Comedie Française».
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Τελικά, αυτό που μένει είναι ένα απόλυτα 
θελκτικό θέαμα, που, όμως, στερείται ψυχής 
ή έστω δραματουργικής βαρύτητας. Αυτό δεν 
αναιρεί, βέβαια, τις ψυχαγωγικές του… δια-
στάσεις, αρκεί κάποιος να αντιληφθεί εξαρ-
χής πού έγκειται η βαρύτητα του εγχειρήμα-
τος. Το «Yves Saint Laurent», εξάλλου, δεν 
προσπαθεί να κοιτάξει κριτικά τον κόσμο της 
μόδας αλλά να υπογραμμίσει το λόγο για τον 
οποίο το όνομα του ήρωά του έμεινε, κατά τα 
λεγόμενα του φιλμ, στην ιστορία. Και αυτό 
δεν είναι εξ ορισμού κακό. Απλά εξαρτάται 
από ποια μεριά της «βιτρίνας» παρακολουθεί 
κανείς την ιστορία.

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?v=bXQoO9r_CuY
http://www.imdb.com/title/tt2707858/
https://www.facebook.com/YvesSaintLaurentFilm
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

H… γαλλική θερινή σεζόν έχει μπει, 
πλέον, σε κανονική λειτουργία και, εσύ 
γαλλόφωνε σινεφίλ, θα μείνεις στην 
απέξω; Αν, δε, έχεις και καλλιτεχνικές 
ανησυχίες για τη μόδα, μην το σκέφτε-
σαι καν, ψάξε κατευθείαν το πρόγραμμα 
των κινηματογράφων. Οι θεατές θηλυκού 
γένους δε θα τα βρουν δύσκολα γενικά, 
οι δε αρσενικοί συνοδοί τους θα πρέπει 
να αρχίσουν να κοιτούν ανησυχητικά το… 
πορτοφόλι τους. Όσοι επιθυμούν «βαρύ» 
σινεμά δε θα τσιμπήσουν, όσοι επιθυμούν 
θερινό ανώδυνο σινεμά θα βρουν κάτι 
για το βράδυ. Στο τέλος του καλοκαιριού 
μπορεί να μην το θυμάσαι αλλά, πίστεψέ 
με, έρχονται χειρότερα!
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ΘΕΕ ΜΟΥ,  
ΤΙ ΣΟΥ ΚΑΝΑΜΕ; (2014) 
(QU’EST-CE QU’ON FAIT, AU BON DIEU?)

του Άγγελου Μαύρου

Γκωλιστή Παριζιάνου 60άρη και της θρήσκας μαντάμ 
του η μια κόρη έχει πάρει Άραβα, η δεύτερη Εβραίο, 
η τρίτη Κινέζο - όλοι β΄ γενιάς. Κατόπιν ντράβαλων 
σε χριστουγεννιάτικο τραπέζι τα ξαναβρήκαν, αλλά 
η τέταρτη κλείνει το καρέ φέρνοντας σπίτι έγχρωμο 
amour, που του ’πε «oui» και για στεφάνι. Με το εξ 
Ακτής Ελεφαντοστού σόι του φερμένο απ’ το Μαρόκο 
στο en France μυστήριο, πόσα χρώματα όλοι τους θα 
αλλάξουν προτού τις σχέσεις τους (ανεκτικά επιτέ-
λους) σιάξουν;

Απ’ τη μια, είναι σχεδόν τέλειο το timing της εξόδου: στις 
πρόσφατες ευρωεκλογές πρώτο κόμμα στη Γαλλία αναδεί-
χθηκαν οι κρυπτορατσιστές Εθνικιστές της Μαρίν (ξέρεις 
το επώνυμο) - και οι Έλληνες ομόλογοί τους σημείωσαν τα 
υψηλότερα από ποτέ ποσοστά τους. Απ’ την άλλη είναι μια 
απ’ τις ελάχιστες φορές που ο μεταφραστικός σεβασμός 
στον πρωτότυπο τίτλο μιας ταινίας απειλεί να τη στείλει 
στην ταμειακή Αμυγδαλέζα, καθώς δε μεταφέρει τίποτα απ’ 
την essence της στον εδώ θεατή. Και κάπου στη μέση, είναι 
η πέμπτη, υπερσουξέ και - το σημαντικότερο - με διαφορά 
καλύτερη δουλειά ενός εμπορικού réalisateur που, ωστόσο, 
μολονότι κάνει ρόμπα ευπρόσδεκτα και με έξυπνο λέγε-λέγε 
τον χωνεμένο μίνι και κρυπτολεπενισμό της πατρίδας του 
(και την πατροπαράδοτη ετεροκαχυποψία των métèques στις 
μέρες του Ολάντ), très ροζουλί σου το τρατάρει το μακαρόν.

«Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα» αυτής της - σατιρικής των φυλε-
τικών αγκυλώσεων και λοιπών παλαιών αρχών - καταστα-
σιοκωμωδία ηθών multiculti δεσμών αίματος και αγχιστείας 
δυσχερειών, καλών τρόπων προσχηματικών και συντηρη-
τισμού μετά αναστολών κρυφών, διαπολιτισμικών αιχμών 
επαφών καταλυτικών για το «We are Family» (σε διασκευή) 
chanson & των προκαταλήψεων το γνώθι σαυτόν, και Ησαΐα 

η γνωμη του mr. klein

Ο Τρίτος Παγκόσμιος 
Πόλεμος είναι μια καλή 
προοπτική. Πρώτος στό-
χος, οι Γάλλοι που γυρί-
ζουν κομεντί. Στο εκτε-
λεστικό όταν βάζουν και 
γάμους μέσα.

Είδος 
Κωμωδία

Σκηνοθεσία 
Φιλίπ ντε Σοβερόν

Καστ 
Κριστιάν Κλαβιέ,  
Σαντάλ Λομπί,  
Ελοντί Φοντάν,  
Νουμ Ντιαγουαρά,  
Αρί Αμπιτάν,  
Μεντί Σαντούν,  
Φρεντερίκ Τσάου,  
Εμιλί Καέν

Διάρκεια 
97’

Διανομή  
ODEON

5 ιουνιΟΥ 2014
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Χόρευε σύστριγγλου, μα άσπρου μα μαύ-
ρου σογιών στο ίδιο salon; Οι σιλουέτες των 
δύο οιονεί bimbo αδελφών (η τρίτη, νευρω-
τική ζωγράφος, τουλάχιστον βλέπει psy και 
βαράει κρισούλες - το λες και σεναριακό 
ενδιαφέρον) παραμελούνται και μπαίνουν 
στη λίστα γάμου ως μπιμπελό. Το διαζύγιο 
με τις ποταπές τηλεοπτικές αξίες δεν έχει 
βγει κατά πώς φαίνεται από το πλεύρισμα 
υποπλοκών, όπως το προξενιό στην απά-
ντρευτη ενός μυτόγκα γιου γνωστού και 
το επίδοξο ξεμπρόστιασμα ως άπιστου του 
Αφρικάνου προκομμένου από τους μέλλο-
ντες κουνιάδους του. Το je t’aime χρονικό 
πιτσουνακίων «κρέμα-σοκολάτα» βγαίνει 
απ’ το μυθοπλαστικό πλυντήριο σομόν, με 
την ανέλιξη καβγαδακίου προ υμεναίου 
απροκάλυπτα συνοικέσιο, όχι όμως όσο χτυ-
πητά τέτοιο δείχνει το στην απόξω επαπει-
λούμενο «τα χαλάσαμε» σιτεμένου αντρό-
γυνου με χαμένα επεισόδια στη μουβιόλα 
- δραματουργό. Τέλος, το καλωσόρισμα από 
τους βετεράνους (Κλαβιέ, Λομπί) ανάκατα 
νεαρών κωμικών (οι stand-up μούρες Τσάου, 
Αμπιτάν, Ντιαγουαρά) και ενζενί (συλλήβδην 
τα λευκά θηλυκά) στο «τζάκι» της αναγνω-
ρισιμότητας του πανιού προδίδει την ημιδυ-
σανεξία κάποιων στους ρόλους τους και τη 
δυσαρμονία της πλήρους ενσάρκωσης σκί-
τσων, κι όχι τόσο ελλειμματικό κάτσε-σήκω 
στην καθοδήγησή τους. 
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Αυτό που δεν μπορεί να αγνοηθεί είναι ότι 
40+ χρόνια, από τις «Τρελές Περιπέτειες 
του Ραμπί Ζακόμπ» με τον ντε Φινές, έχει 
ένα 35mm ευθυμογράφημα να τολμήσει και 
συχνά να πετύχει τόσο φάτσα φόρα να δεί-
ξει με το δάχτυλο τον αβρό Κασιδιάρη μέσα 
στον Καθολικό αστό (αλλά και στον ομογενή 
beur, Africain και στις λοιπές φυλές του 
Ισραήλ - που λέει ο λόγος). Μην το πεις ούτε 
του χάχα παπά της εδώ γαμοτελετής ότι και 
οι δικές του προκαταλήψεις ακόμα γίνονται 
νούμερο στο οικογενειακό πορτρέτο των 
προκαταλήψεων στη σοφίτα και της ανοι-
χτομυαλιάς στη βιτρίνα τού σύνθετου του 
εξοχικού των Βερνέιγ στην province. Κι εάν 
το τραύμα της αποικιοκρατίας επουλώνεται 
καθησυχαστικά φαρσικά στο ύστερο τακί-
μιασμα μπατζανάκηδων, θα σου αλλάξουν 
την... πίστη ατάκες («La famille Benetton!», 
«Αν είχαν και πέμπτη κόρη, θα τους κουβά-
λαγε Τσιγγάνο»), ένα απ’ τα λογοπαίγνια της 
σεζόν (τα βιολογικά προϊόντα «Ara-Bio» που 
θέλει να πλασάρει μάντεψε ποιος προκομ-
μένος εκ των γαμπρών) και γκαγκ όπως του 
διαφιλονικούμενης εθνικότητας χιονάνθρω-
που. Μ’ αυτά γελάμε όλοι. Αλλά, τη φάρα 
μου μέσα, γιατί τόσο μπουρζουά; Λιγότερο 
comme il faut la prochaine fois...

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?v=QerOPic11Tk
http://www.imdb.com/title/tt2800240/
https://www.facebook.com/bondieu.lefilm
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Francophone, κι αν δεν το βρεις genial, 
θα σκάσει το χειλάκι σου. Είσαι «βαμμέ-
νος» των πολυσινεμά; Θα το χαρείς κι ας 
μη μιλάει αμερικανικά. Τα θερινά δε θα 
έβλαφτε να το ψηφίσουν - πιο πολύ από 
τη Χρυσή Αυγή. Αν περνιέσαι για καρα-
σοφιστικέ, αν είσαι ευαίσθητος σε ζητή-
ματα τύπου «Εγώ ο Ξένος», αν μουρτζου-
φλιάζεις, σε βλέπω να το απελαύνεις.
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ΤΑ ΔΕΣΜΑ  
ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ (2013) 
(DEVIL’S KNOT)

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Τρία οκτάχρονα αγόρια χάνονται και βρίσκονται 
δολοφονημένα σε μια επαρχιακή πόλη του Άρκανσο. 
Για το φόνο τους κατηγορούνται τρεις έφηβοι οι 
οποίοι συλλαμβάνονται ως λάτρεις του Σατανά. Ένας 
ερευνητής, ωστόσο, δεν πείθεται απολύτως για την 
επίσημη εκδοχή.

Δεν είναι απολύτως βέβαιο τι ακριβώς συμβαίνει με τα… 
δεσμά του Διαβόλου στην ταινία του Ατόμ Εγκογιάν. Είναι, 
ωστόσο, πιο εύκολο να προβλέψει κανείς τι θα γίνει με τα 
δεσμά του Μορφέα, που είναι πολύ πιθανό να σε περικυκλώ-
σουν πριν περάσουν τα 114 λεπτά της ταινίας. Πώς κατάφερε 
ο Εγκογιάν να γυρίσει μια τόσο επίπεδη και πληκτική ταινία 
με μια τόσο συναρπαστική ιστορία, γεμάτη από μυστικά, 
παράξενους χαρακτήρες και αλήθειες που έμειναν κρυφές, 
είναι να απορείς. Ειδικά όταν έχει στο ενεργητικό του μια ται-
νία όπως «Το Γλυκό Πεπρωμένο», που παρακολουθεί το 
μούδιασμα μιας μικρής κοινότητας όταν χάνεται από τη ζωή 
μια ομάδα παιδιών. Προφανώς, έχουν περάσει πολλά χρόνια 
από εκείνη την ταινία και ο Εγκογιάν αδυνατεί να βρει τον 
καλό του εαυτό. 

Η αληθινή υπόθεση της δολοφονίας των τριών αγοριών, είναι 
από εκείνες που συγκλόνισαν τη δεκαετία του ’90 την Αμε-
ρική, εξαιτίας της νεαρής ηλικίας των θυμάτων, αλλά και της 
σύγχυσης που ακολούθησε σε σχέση με τους θύτες. Τρεις 
έφηβοι συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν, κυρίως επειδή 
το ντύσιμό τους, η μουσική που άκουγαν και οι - όχι απαραί-
τητα αξιόπιστες - μαρτυρίες ότι συμμετείχαν σε σατανιστικές 
τελετές, διαμόρφωσαν ένα κλίμα εναντίον τους, παρά επειδή 
υπήρχαν συντριπτικά στοιχεία. 

Για την ακρίβεια, στη συνέχεια προέκυψαν αμφιβολίες 
για το ρόλο που είχαν ο πατέρας ενός από τα θύματα και ο 
πατριός ενός άλλου, ενώ κάποιες καταθέσεις αποσύρθηκαν, 

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι βλαχαδερά 
πιτσιρίκια και τα σκο-
τώνει ο… τρέχα γύρευε. 
Θα μάθουμε ποτέ την 
αλήθεια; Έχεις μεγάλη 
καούρα για τον επόμενο 
κυβερνητικό ανασχημα-
τισμό; Τι καιρό θα κάνει 
του Αγίου Πνεύματος; Η 
ντομάτα η μεταλλαγμένη 
θα είναι πιο γλυκιά;

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Ατόμ Εγκογιάν

Καστ 
Ρις Γουίδερσπουν,  
Κόλιν Φερθ,  
Τζέιμς Χάμρικ,  
Ντέιν ΝτεΧάαν,  
Αλεσάντρο Νιβόλα,  
Κέβιν Ντουράντ,  
Μιρέιγ Ίνος,  
Ελάιας Κοτέας

Διάρκεια 
114’

Διανομή  
ODEON

5 ιουνιΟΥ 2014
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κάνοντας ακόμη πιο θολό το τοπίο. Ο παρά-
ξενος κόσμος του επαρχιακού Άρκανσο και 
ο θίασος των απροσδιόριστων διαθέσεων 
κατοίκων του, έχει καταγραφεί σε μια σειρά 
ντοκιμαντέρ του HBO, το «Paradise Lost», 
που αξίζει να παρακολουθήσει κανείς σε 
σύγκριση με την ταινία του Εγκογιάν - ή και 
χωρίς αυτήν - για να δει πώς αντιμετωπίζεται 
ένα τέτοιο θέμα και πώς η καταγραφή της 
πραγματικότητας είναι πιο ανατριχιαστική 
από τη χλιαρή αναπαράστασή της.

Ο Εγκογιάν επέλεξε να εστιάσει σε δύο από 
τα πιο ήπια πρόσωπα του δράματος, μία από 
τις μητέρες, την Παμ Χομπς, και τον ερευ-
νητή Ρον Λαξ, που αμφισβήτησε τον τρόπο με 
τον οποίο η αστυνομία και η δικαιοσύνη χει-
ρίστηκαν την υπόθεση. Ανέθεσε τους ρόλους 
αντίστοιχα, σε δυο ηθοποιούς βραβευμένους 
με Όσκαρ, τη Ρις Γουίδερσπουν και τον 
Κόλιν Φερθ, δίνοντάς τους, όμως, πολύ λίγα 
πράγματα προκειμένου να λειτουργήσουν 
υποκριτικά. Η μεν περιορίζεται στις εκφρά-
σεις πόνου, ο δε στο ρόλο τού παρατηρητή - 
αμφισβητία. 

Επιπλέον, είναι πολύ έντονη η αντίθεση 
στον τρόπο που οι δύο πρωταγωνιστές παί-
ζουν, σε σχέση με το υπόλοιπο καστ. Ενώ 
αρκούνται σε χαμηλότονες ερμηνείες, έχουν 
δίπλα τους κραυγαλέους χαρακτήρες που 
δεν αναλύονται στο σενάριο, αλλά κάνουν 
αισθητή την παρουσία τους με υπερβολές. 
Στα θετικά της ταινίας είναι ότι δεν κατέφυγε 
σε τρομολαγνικά στοιχεία ή σκηνές φρίκης. 
Το ότι σέβεσαι τα θύματα, όμως, δε σημαίνει 
απαραίτητα ότι σέβεσαι και το θεατή με το 
καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που προσφέρεις.

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?v=OJFFcIQgPfI
http://www.imdb.com/title/tt0804463/
https://www.facebook.com/pages/Devils-Knot/69432254128
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Βρίσκεις συναρπαστικές τις ιστορίες 
ανεξιχνίαστων ή μπερδεμένων εγκλημά-
των; Η ιστορία των «Δεσμών του Δια-
βόλου» θα σου κεντρίσει το ενδιαφέρον. 
Θέλεις να είναι συναρπαστική και στην 
αφήγηση; Μην περιμένεις ότι θα δεις το 
«Se7en», ούτε καν ένα καλό επεισόδιο 
του «Νόμος και Τάξη».
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