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Ξ
εφυλλίζοντας το επετειακό τεύχος για 
τα 25 χρόνια του περιοδικού ΣΙΝΕΜΑ. 
Αυτό το κάπως αλλόκοτο «reunion», 
νεκρών και ζωντανών. Ξεχασμένων και 

σωσμένων. Ίσως να μένει ένα μεγάλο λάθος στο 
τέλος, ως διαπίστωση. Αγαπήσαμε τον κινημα-
τογράφο, αλλά διαλέξαμε το λάθος επάγγελμα. 
Γιατί και το πρώτο τείνει προς την εξαφάνιση, 
όπως οι ίδιες οι λέξεις μας, η γλώσσα. Διάβαζα τα 
αποσπάσματα από παλιότερα κείμενα ή κριτι-
κές κι αναρωτιόμουν πόσοι να είναι εκείνοι που 
πραγματικά μπορούν ν’ ανατρέξουν σε αυτά τα 
τεύχη, να τα αναζητήσουν στην πληρότητά τους. 
Ή σκεφτόμουν το μέλλον τούτου του ηλεκτρο-
νικού σήμερα, όταν τα links θα οδηγούν σε ένα 
αδιέξοδο «server not found».

Το χαρτί πεθαίνει, σχεδόν όπως και το φιλμ. Τι 
θα σωθεί από όλα αυτά στο τέλος; Περισσότερο 
ζωντανές, φοβάμαι, θα μείνουν οι αναμνήσεις 
των εικόνων. Ίσως όχι ολόκληρες οι ταινίες. 
Όπως και τα επιλεκτικά τσιτάτα από ό,τι υπο-
γράφουμε, σαν τις ατάκες των κινηματογραφι-
κών ηρώων που στιγματίζουν το χρόνο. 
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Editorial 128

Hλίας Φραγκούλης

Σε ένα σύμπαν μελλοντικό, όπου, πιθανότατα, 
μονάχα η μνήμη τού καθενός από εμάς ή όσων 
θα βρίσκονται ακόμη εδώ (και πέρα από το 
εξερευνημένο εδώ), θα καθορίζει τη «ζωή» της 
ιστορίας του παγκόσμιου σινεμά, μαζί και τις 
εγωιστικά άδοξες στιγμές αγάπης και μίσους που 
εμείς, οι άνθρωποι του χώρου μου, αποκαλούμε 
κριτική (ενίοτε και με τη μορφή του επαγγέλμα-
τος). Ίσως. Αν και αυτά που γράφουμε, συχνά, 
δεν (θα) αξίζουν τη σπατάλη τής ύπαρξης ενός 
«ζωντανού» βιβλίου, όπως συνέβαινε στον κόσμο 
του «Fahrenheit 451».

Αν και ωραία, σαφώς κοπιαστική ως εγχείρημα 
δουλειά, δε βρήκα τη συγκίνηση που αναζητούσα 
μέσα από το τεύχος αυτό του ΣΙΝΕΜΑ. Μάλλον 
επειδή η πραγματική μας οικογένεια (λέω εγώ) 
είναι ο ίδιος ο κινηματογράφος και όχι οι «ανά-
δοχες», των ανθρώπων / συναδέλφων με τους 
οποίους μοιραζόμαστε ρεαλιστικά, μεν, όχι όμως 
και τα ιδανικά συναισθήματα. Στην αληθινή ζωή, 
θέλεις να θυμάσαι ποιες ταινίες είδες με ανθρώ-
πους που αγάπησες κι αγαπήθηκες «in return» 
(το λέει και το τραγούδι). Με αυτούς δεν υπάρχει 
κίνδυνος να… ορφανέψεις.     

http://www.iliaskyriazis.com/
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THE EQUALIZER (2014) 

H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Περιπέτεια

Σκηνοθεσία 
Αντουάν Φουκουά

Καστ 
Ντενζέλ Γουόσινγκτον, 
Μάρτον Τσόκας, 
Κλόι Γκρέις Μορέτς,  
Τζόνι Σκούρτις, 
Ντέιβιντ Χάρμπουρ

Διάρκεια 
131’

Διανομή  
FEELGOOD

Πρώην μυστικός πράκτορας που σκηνοθέτησε το 
θάνατό του, έτσι ώστε να αποχωρήσει από το επάγ-
γελμά και ν’ αναζητήσει μια ήρεμη ζωή στην πόλη 
της Βοστώνης, βγαίνει από τη «χειμερία νάρκη» του 
για το χατίρι νεαρής πόρνης, την οποία προσπαθεί να 
γλιτώσει από τα χέρια της ρωσικής Μαφίας. 

Ελάχιστοι μπορεί να θυμούνται την τηλεοπτική σειρά «The 
Equalizer» (1985 - 1989) με τον Έντουαρντ Γούντγουορντ, 
όμως, πολλοί θα είναι εκείνοι που θα βγουν με ικανοποίηση 
από την αίθουσα, έχοντας παρακολουθήσει την τελευταία 
συνεργασία του Ντενζέλ Γουόσινγκτον με το σκηνοθέτη 
Αντουάν Φουκουά. Το 2001, με το «Training Day», ήταν 
σαφώς γούρικη στα βραβεία (Όσκαρ πρώτου ανδρικού 
ρόλου για τον ηθοποιό) αλλά και στο box-office. Αυτή τη 
φορά θα χαρούν… μόνο τα ταμεία, δηλαδή μιλάμε για το 
είδος του φιλμ που μισεί η κριτική και καταδιασκεδάζει ο 
μέσος θεατής. Αμήν!

Κατά κάποιον τρόπο, χωρίς να έχουν ουσιαστικές ομοιότητες 
οι δύο ταινίες, πέρασα τόσο καλά όσο με τον προπέρσινο 
«Jack Reacher», που μπορεί να είχε ευτυχήσει περισσό-
τερο από το «The Equalizer» σεναριακά, όμως σε αποζημί-
ωνε με παρόμοιο τρόπο: με σχεδόν παλιομοδίτικη δράση, 
έναν χαρισματικό πρωταγωνιστή στο ρόλο του «γαμάω» 
ήρωα και βία έξω από το στουντιακά στερεοτυπικό (πόσω 
μάλλον και μετριασμένο από τη λογοκρισία…). Εδώ, ο 
Φουκουά δεν έχει λυπηθεί ούτε τα φονικά ούτε και το αίμα. 
Όταν ο Ρόμπερτ ΜακΚολ τού Γουόσινγκτον μελετά το χώρο 
και τα… υποψήφιά θύματά του και χρονομετρά το επερχό-
μενο ξέσπασμά του, με κάθε πιθανό όπλο, νιώθεις πως η 
κάμερα δε θα τσιγκουνευτεί στην απεικόνιση αιματοβαμμέ-
νων θανατικών και μιας «ιεροτελεστίας» τής ήρεμης δύνα-
μης του κεντρικού ήρωα, ο οποίος δρα πραγματικά ανίκη-

του Ηλία Φραγκούλη

25 σεπτεμβριΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Είναι εκείνο το παλι-
κάρι, το μαύρο, που 
περπατάει και ανατι-
νάζονται όλα γύρω του, 
εδώ πάει να βοηθήσει 
ένα κοριτσάκι του δρό-
μου και ξετινάζει όλη τη 
Μαφία της Ρωσίας, από 
τη Βοστώνη μέχρι τη 
γειτονιά του Πούτιν! 
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τος, ως τιμωρός - εκδικητής από την κόλαση 
(υπάρχει, φυσικά, και το σήμα κατατεθέν 
slo-mo πλάνο του Ντενζέλ, ενώ απομακρύνε-
ται από ένα εκρηκτικό μέτωπο φωτιάς). 

Υπάρχει μια νότα υπερβολής στο φιλμ, που 
κάποιες στιγμές αγγίζει τα όρια της σαχλα-
μάρας, ειδικά όταν αισθάνεσαι ότι επανα-
φέρει (με πλάγιο τρόπο) στη συνείδηση 
του θεατή μνήμες Ψυχρού Πολέμου (με τη 
ρωσική Μαφία να είναι απόλυτα δικτυωμένη 
με τις Αρχές ή και πολιτικούς ακόμη) και ένα 
ξενοφοβικό μένος, ενώ η φιγούρα του Μακ-
Κολ παραπέμπει σε σταυροφόρο με λανθά-
νουσες θρησκευτικές διαστάσεις, ο οποίος, 
ευτυχώς, δε διαβάζει ποτέ τη Βίβλο αλλά 
κλασικά αριστουργήματα της λογοτεχνίας.

Οι hyper-vision φάσεις του ήρωα, οι οποίες 
προϊδεάζουν για το σαματά που θα ακο-
λουθήσει, θυμίζουν έναν σύγχρονο Σέρλοκ 
Χολμς και είναι στημένες μαστόρικα, η 
βία είναι χορταστικά στυλιζαρισμένη και ο 
«μαγικός» τρόπος του ΜακΚολ να αποδεκα-
τίζει τον εχθρό διαθέτει εξυπνάδα, cool τσα-
μπουκά και ευρηματικότητα στα φονικά 
όπλα (από… τιρμπουσόν και ηλεκτρικό 
τρυπάνι, μέχρι τα λιγότερο διασκεδαστικά… 
οπλοπολυβόλα!). Όλα αυτά σε μια παράδοξη 
ισορροπία με την day job του κρυμμένου 
πράκτορα, ένα πελώριο κατάστημα με 
είδη για το σπίτι (στο οποίο θα παιχτεί το 
«κρυφτούλι» της κορύφωσης), το εργένικο 
διαμέρισμά του ή ένα diner - αγαπημένο 
στέκι (σαφώς εμπνευσμένο από πίνακα του 
Έντουαρντ Χόπερ).    
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Προφανώς άνετος με το ρόλο του, ο Ντενζέλ 
Γουόσινγκτον «καθαρίζει» ασπροπρόσωπος 
και ξεδιπλώνει έναν χαρακτήρα με αρχές, 
που διατηρεί πάντα την ίδια (σχεδόν εκνευ-
ριστική!) ψυχραιμία, δίπλα στον αντίποδα 
του απολαυστικού Μάρτον Τσόκας, του 
στυγνού εκτελεστή από την πλευρά των 
κακών. Εάν το σενάριο αντιμετώπιζε αυτούς 
τους δύο ρόλους με περισσότερη σοβαρό-
τητα, προσθέτοντας ένα πιο αυστηρά κυνικό 
χιούμορ στις κόντρες τους, θα είχαμε κάτι 
σαφώς αξιομνημόνευτο. Τώρα, έχουμε μια 
περιπέτεια δράσης που… δε σκοτώνει το 
χρόνο σου απαξιωτικά. Αν το καλοσκεφτείς, 
δεν το συναντάμε συχνά, πια. 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Απλά πράγματα. Καιρό είχαμε να δούμε 
ταινία που να μην είναι για… μπουνιές 
από τούτο το genre. Οι φίλοι της καθα-
ρόαιμης περιπέτειας θα το διασκεδά-
σουν, τίμια. Όσοι ψάχνουν… «ανάλυση» 
σε τέτοια έργα, ας μην μπουν στον κόπο, 
θα τους κάτσει το popcorn στο λαιμό και 
θ’ αναζητούν τη «σημειολογία» και σε 
δαύτο! Γενικά, θα μπορούσε και κομμάτι 
καλύτερα, όμως τόλμα να μετρήσεις και 
τα χειρότερα…
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ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΚΟΥΡΔΙΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ (2014)  
(JACK ET LA MÉCANIQUE DU COEUR)

του Γιάννη Σμοΐλη 

Ο Τζακ γεννιέται την πιο κρύα μέρα του χειμώνα και 
η καρδιά του καταψύχεται. Μια, ολίγον τρελούτσικη 
αλλά τρυφερή, εφευρέτρια θα του την αντικαταστή-
σει με ένα ρολόι - κούκο και θα τον κρατήσει για 
να τον μεγαλώσει μακριά από τους κινδύνους τού 
κόσμου. Ένα πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγει ο υιο-
θετημένος της γιος, αν θέλει να επιβιώσει: το ενδεχό-
μενο να αγαπήσει. 

Απίστευτα ευφάνταστο κινούμενο σχέδιο, με επιρροές από 
το σινεμά του Τιμ Μπέρτον (κι όχι μόνο από τις stop-motion 
animation δουλειές του) και του Χένρι Σέλικ, το «Παιδί με 
την Κουρδιστή Καρδιά», με συναρπαστικό στυλ και λυρι-
σμό, αφηγείται μια ιστορία βγαλμένη από τα παραμύθια με 
τα οποία νανουρίζουν οι γιαγιάδες τα εγγόνια τους, αιώνες 
τώρα, διατηρώντας κάτι από τον πηγαίο ουμανισμό και τη 
συναρπαστική αλλοκοτιά τους. Πρόκειται για έργο γνήσια 
πειραματικό, που δεν υπακούει στις συμβάσεις της «ντισνε-
ϊκής» παράδοσης, τραβώντας τον δικό του δρόμο, πιασμένο 
χέρι-χέρι με αξιολάτρευτα, περίεργα πλάσματα, πλάθοντας 
ένα οπτικό ντελίριο που δεν εμπνέεται μόνο από τη φιλμική 
Ιστορία (εδώ εμφανίζεται και μια ξεκαρδιστική καρικατούρα 
του Ζορζ Μελιές, πράγμα που θα θυμίσει σε αρκετούς το 
«Hugo» του Μάρτιν Σκορσέζε) αλλά κι από την ποίηση του 
Ρεμπό ή των υπερρεαλιστών. Βλέπεις, τίποτα στην υπέροχη 
αυτή μικρή ταινία δεν υπακούει στους νόμους και τους κανό-
νες της πραγματικότητας. 

Αντίθετα, όλα «λιώνουν» και ξαναφτιάχνονται υπακούοντας 
στις δυνάμεις της πιο αστείρευτης φαντασίας, με αποτέλε-
σμα μπροστά στα θαμπωμένα μάτια μας να σέρνεται ένας 
χορός πλασμάτων που θα έλεγε κανείς ότι δραπέτευσαν από 
το χρόνο και κατοίκησαν ένα καθαγιασμένο μέρος που μόνο 
η παιδική αγνότητα δύναται να εξερευνήσει. Εδώ όλα είναι 

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένα αγοράκι με 
καρδιά παγάκια, που 
του βάζουνε ένα ξυπνη-
τήρι στη θέση της και 
δεν κάνει ν’ αγαπήσει 
γιατί… δεν θα λέει καλά 
την ώρα; Παιδικό, αλλά 
για κουλτουριάρηδες. 
Αυτή η μάστιγα…

Είδος 
Animation

Σκηνοθεσία 
Ματιάς Μαλζιέ,  
Στεφάν Μπερλά 

Διάρκεια 
94’

Διανομή  
ODEON

28 σεπτεμβριΟΥ 2014
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πιθανά, όπως η ύπαρξη ενός αγοριού που στη 
θέση της καρδιάς έχει ένα ρολόι, το οποίο 
πρέπει να κουρδίζεται κάθε τόσο για να μην 
ξεμείνει το παιδί στα μισά τού δρόμου. Εξαι-
τίας αυτής της ιδιαιτερότητας, ο μικρός Τζακ 
πρέπει να προσέχει ιδιαίτερα να μην ερωτευ-
θεί, γιατί η αγάπη θα μπορούσε να είναι η 
καταστροφή του. Η τεχνητή καρδιά (δηλαδή, 
ένα ρολόι με κούκο!) υπάρχει κίνδυνος να 
απορυθμιστεί. Η θετή μητέρα του (που ανέ-
λαβε να τον μεγαλώσει, όταν την πιο κρύα 
μέρα του χειμώνα η πραγματική του μάνα 
έφτασε έγκυος στο σπίτι της και της παρέ-
δωσε το αγόρι, που εντωμεταξύ η καρδιά 
του είχε μετατραπεί σε παγάκι εξαιτίας του 
ψύχους), τον προειδοποιεί σε σχέση μ’ αυτό 
το σημαντικό ζήτημα. Τον κρατάει έγκλειστο 
στο σπίτι για να τον προστατέψει, τονίζοντάς 
του ότι ο πραγματικός κόσμος εγκυμονεί 
κινδύνους και μάλιστα τον πιο θανάσιμο εξ’ 
αυτών: τον έρωτα. Ο μικρός Τζακ, φυσικά, 
επιμένει να βγει έξω, να εξερευνήσει την 
πόλη και να δει τους ανθρώπους, πράγμα 
που θα οδηγήσει σε μεγάλο μπέρδεμα όταν 
θα γνωρίσει το κορίτσι των ονείρων του, ένα 
πλάσμα εξίσου εύθραυστο και ασθενικό που 
θα το κυνηγήσει στα μήκη και τα πλάτη της 
γης, χωρίς να υπολογίζει το κόστος - και τότε 
όλα θα αλλάξουν. 

Η δονκιχωτική περιπέτεια του Τζακ θα ντυ-
θεί με κομμάτια όλων των μουσικών ειδών 
(το soundtrack οργιάζει, περνώντας από τη 
χορωδιακή pop, τα blues, το rock’ n’ roll, το 
post punk α λα Joy Division και Cure και 
φτάνοντας ως τη rap), οι ήρωες θα τραγου-
δήσουν τα αισθήματά τους με ευαισθησία 
βγαλμένη από επικό μιούζικαλ κι όλο αυτό 
το οπτικοακουστικό υπερθέαμα, σε στιγμές 
ανάπαυλας, θα ρίξει ταχύτητες για να βυθι-
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στεί ανεπαίσθητα σε έναν γοτθικό ρομαντι-
σμό που παντρεύει τον Πόου με το σουρεα-
λισμό και τις ιστορίες των αδελφών Γκριμ. 
Πράγματι, η ταινία είναι τόσο αριστοτεχνικά 
δουλεμένη που σου δίνει την αίσθηση ότι τα 
πάντα μπορούν να συμβούν κι ότι τα όρια 
που θέτουμε στη φαντασία μας είναι και τα 
μόνα που μας χωρίζουν από την πραγματική 
ευτυχία. Ταυτόχρονα, θα λειτουργήσει και 
σαν ιδιότυπη παραβολή πάνω στο ισοπεδω-
τικό τής πρώτης «καψούρας», την ακατάλυτη 
ισχύ του συναισθήματος και θα μελαγχο-
λήσει αναλογιζόμενη με πόσο ακατάλληλο 
υλικό είμαστε εξοπλισμένοι για να αντιμε-
τωπίσουμε μια τέτοια παντοδύναμη ουσία 
που μας ξεπερνά, όπως είναι η αγάπη. Μέσα 
από εικόνες αυθεντικού ποιητικού μεγαλείου 
(όπως η σκηνή στην οποία ο Τζακ σκαρφα-
λώνει στον ουρανό πιασμένος από χιονονι-
φάδες, η σεκάνς στο τρένο-ακορντεόν, καθώς 
και η εγκατάσταση στο τσίρκο με τα ονειρικά 
όντα μετά από το ταξίδι στ’ αστέρια), θα 
καταλήξει στο αρχαιότερο συμπέρασμα από 
καταβολής κόσμου: καλύτερα να αγαπάς και 
ν’ αγαπιέσαι (κι ας καταστραφείς), παρά να 
επιβιώνεις με καρδιά άθραυστη και άδεια. 
Κοινότοπο; Μπορεί. Η διαδρομή μέχρι εκεί, 
όμως, είναι το ακριβώς αντίθετο. Όπως και 
στη ζωή, δηλαδή. Όπου το επιμύθιο πάντα 
αξίζει πολύ λιγότερο από την ίδια την εμπει-
ρία.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ένα λυρικό παραμύθι για όλες τις ηλι-
κίες, αν και ενδέχεται να το εκτιμήσουν 
περισσότερο οι ενήλικες, και μάλιστα οι 
έχοντες εκλεπτυσμένη αισθητική, αφού 
το «Παιδί με την Κουρδιστή Καρδιά», 
από τη μουσική μέχρι το λόγο και τις 
υπέροχες οπτικές του συνθέσεις, είναι 
ένα ποίημα για τα μάτια, τα αυτιά και 
την ψυχή. Δε σπας πλάκα παρακολου-
θώντας το, σπας το δεσμό με την πραγ-
ματικότητα και αιωρείσαι.
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https://www.facebook.com/SevenFilmsGreece
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ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (2014)  

του Άγγελου Μαύρου

Χρόνια εσώκλειστη, επιστήθια, αδήλωτη οικονόμος 
ανδρόγυνου γιάπηδων του Μαραθώνα με 12ετή κόρη, 
η Γεωργιανή Νάντια, διαγνωσμένη αίφνης με νευρο-
λογικό νόσημα σε πρώιμο στάδιο, οδηγείται ευγενικά, 
λάου λάου, με αναλήθειες στην απόξω. Της στέκεται 
(και της βάζει λόγια για διεκδικήσεις των νομίμων) 
λαϊκός αγαπητικός, αλλά τι νιώθει και δε μιλάει ο 
πληγωμένος της εαυτός; Κυρίως: πού (& πώς) πάει 
από δω και μπρος; Εσύ, μια φορά, εντός... 

Είναι μεγάλη η χαρά να βρίσκεις, μετά από ψάξιμο πολλών 
μηνών, made in Greece σινεκεραμίδι να βάλεις πάνω απ’ 
το κεφάλι σου. Χαρά που γίνεται ακόμα μεγαλύτερη όταν 
ο εργολάβος που στο παραδίδει με το κλειδί στο χέρι (και 
που ανήκει στους πραγματικά εργατικούς και πραγματικά 
ταλαντούχους) δικαιώνει ταυτόχρονα πανηγυρικά με την 
καλύτερη δουλειά του τις προσδοκίες σου απ’ αυτόν. Είναι 
κάτι σαν εθνική υπερηφάνεια αυτό που νιώθεις, καθώς το 
καλύτερα κρυμμένο μυστικό τής μαστορικής τής κινηματο-
γραφικής διασποράς, ο Θανάσης Καρανικόλας, παλλινοστεί 
από τη Φριτσλάνδη μυθοπλαστικά στο βρώμικο χώμα που τον 
γέννησε για να κατεδαφίσει α λα Berliner Schule τον σαθρό 
skeleton in the closet τής, υφεσικά σεισμικά κουνημένης 
πλέον, μονοκατοικίας μας. 

Το σχέδιο; Να θεμελιώσει στο οικόπεδο του deutsche φιξιόν 
ντεμπούτου του «Elli Makra - 42277 Wuppertal» «To Προ-
ξενιό της Άννας». Το αποτέλεσμα; Η ανέγερση της πρώτης 
μεγάλης εγχώριας ταινίας της σεζόν, μιας cherchez la femme 
«λουκιού» διαρρύθμισης και διάρρηξης habitat δεσμών αυτο-
ψία πολλών από τις ψευδοροφές, τα σκάρτα υλικά και το ιδι-
οκτησιακό καθεστώς τα οποία πληρώνει δίκην ηθικού ΕΝΦΙΑ 
αυτή η χώρα: απ’ τη δαμόκλειο σπάθη στο lifestyle ταβάνι 
τής ανεργίας, την καιροσκοπική βεράντα της καπιταλιστικής 

η γνωμη του mr. klein

Από αυτά τα ελληνικά τα 
δραματικά, όχι τα αρρω-
στιάρικα, για γυναίκες, 
ξέρεις… Εγώ πιο έντονο 
το ‘χω το συναισθημα-
τικό όταν μου χτυπάνε 
την πόρτα για κοινόχρη-
στα στο σπίτι μου.

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Αθανάσιος Καρανικόλας

Καστ 
Μαρία Καλλιμάνη, 
Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, 
Αλέξανδρος Λογοθέτης,  
Ζωή Ασημάκη,  
Γιάννης Τσορτέκης,  
Νεφέλη Κουρή

Διάρκεια 
103’

Διανομή  
ONE FROM THE HEART

25 σεπτεμβριΟΥ 2014
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μπουρζουαζίας και το διπλό τζάμι (χίμαιρα 
/ βιτρίνα) ανθρωπιάς και φιλίας, ως τον 
εκμεταλλευόμενο φτηνό σοβά της «ομογέ-
νειας», την ενοικιαζόμενη άνευ κεκτημένων 
δικαιωμάτων βιοπάλη των πιο αναλώσιμων 
ανάμεσά μας, το κρύβε λόγια / τις υπεκφυ-
γές / το ψέμα σε τέσσερις τοίχους και το «ο 
θάνατός σου, η ζωή μου» zeitgeist δωμάτιο 
πανικού.

Πάει καιρός από τότε που είδα ένα «δικό 
μας» σενάριο να μεταφέρει πειστικά πληρο-
φορίες με άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο, έστω 
και όχι με το ασανσέρ ως την ταράτσα της 
ιστορίας όροφο-όροφο, σε κάθε πλανοσεκάνς 
για πάνω απ’ τα 2/3 του εμβαδού τής ταινίας 
και στην καλοχτισμένη μυθοπλασία να μη 
χάσκουν κουφώματα. Εδώ συμβαίνει, σχεδόν 
εντυπωσιακά: μια εργαστηριακή εξέταση 
από «γνωστό μας» γιατρό που καθησυχάζει 
την παθούσα αλλά παρά την επιθυμία της 
προφταίνει το δυσοίωνο νέο στους ενδια-
φερόμενους «οικείους», ένα χαρτζιλίκωμα 

από τον υπεράνω μπαμπά στον - εραστή της 
Νάντιας - ιπποκόμο του αλόγου της πιτσιρί-
κας του το οποίο για λόγους οικονομίας πρέ-
πει να πουληθεί, ένα καλοπιαστικό «Θα μου 
φτιάξεις ένα τσάι;» από τη μαντάμ του σπι-
τιού που αργότερα κλωτσάει στην ιδέα του 
άνδρα της να δώσουν το δικό της αυτοκίνητο 
ως bonus στη γυναίκα που της στάθηκε όταν 
κάποτε απέβαλε, ένα - πανούργος φεγγίτης 
της πλοκής - χεράκι σε μία νεαρότερη υπη-
ρέτρια φιλικού σογιού που θα σερβίρει έτι 
ξεμπροστιαστικότερα τον επίλογο.

Όχι ότι το υπαινικτικότερο σπατουλάρι-
σμα (μια κουβεντούλα τής μικρής κυρίας με 
τη «δεύτερη» μάνα της για ένα αγόρι, ένα 
παραλιακό κέρασμα παγωτού από τη Νάντια, 
η εκ Βερολίνου φιλοξενούμενη κόρη της που 
σπούδασε με τη βοήθεια των αφεντικών και 
τραγουδάει «Ήμουν Αλάλητο Πουλί» σ’ ένα 
garden party) ή η ύστερη έξοδος στη ζού-
γκλα της ασφάλτου (ζηλευτά αλφαδιασμένη 
η αλλαγής πρόσοψης σκηνή της αδιαθεσίας 
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στη στάση λεωφορείου, μετά το τηλεφώνημα 
στη μάνα στην πατρίδα) φιλοτεχνούν λιγό-
τερο τον μέσα κι έξω διάκοσμο της προδο-
μένης σκλάβας, ενώ κουτρουβαλιάζεται απ’ 
το «Τι θα ‘κανα χωρίς εσένα;» στο «Εμείς να 
‘μαστε καλά», απ’ το «Ξέρεις πόσο σ’ αγα-
πάμε» στο «Δεν είναι οικογένειά μας. Δου-
λεύει για μας». Χωρίς κιχ, παρά μόνο σε κάτι 
ταξικά και συναισθηματικά όντως δικό της, 
ένα αρσενικό - απάγκιο. 

Το αγκωνάρι τής αδέκαστα πελεκημένης 
με τη μέθοδο Μάισνερ διανομής αποτελεί 
φυσικά η εσωτερικοποίηση της αγόγγυστης 
Μαρίας Καλλιμάνη, ενώ το μεροδούλι μερο-
φάι των χωρίς μουσική (για cocooning στις 
σιλουέτες και στις ρήσεις τους) και συντρι-
πτικά σταθερών medium (παράθυρο διακρι-
τικότητας και μαζί ενάργειας) με χρυσή τομή 
τού πίνακα τους ανθρώπους του σε εγκλείει 
κλιμακωτικά σ’ αυτή την κατοπτεύουσα 
ασφαλώς την Αθήνα αλλά υπό το σκέπαστρο 
της (μεγαλο)αστικής αγριότητας της πρωτεύ-
ουσας, διαμπερών κομφόρ εστία από μπετόν. 
Κοντά σ’ αυτά, ωστόσο, και το πανωσήκωμα 
του σκηνοθετικού φρυδιού στο υφάκι και 
λέγειν μπαμπά. Δε θα ήταν κάτι προς κρή-
μνιση, καθώς φωτίζει πρόσθετα τον εμπνευ-
στή και εντολοδότη του εξοστρακισμού τής 
ηρωίδας. Αλλά ο Καρανικόλας στοκάρει στα 
θιγόμενα issues την ανδρική πρωτοκαθεδρία 
τού «κουβαλητή», της «κολώνας του σπιτιού» 
ως κατάλοιπο της πατριαρχίας - και αυτή η 
κάτοψη (και συνακόλουθα η στατική μελέτη) 
τού χαρακτήρα πάσχει. 

Είναι μια άλλη γωνία που χρειαζόταν περισ-
σότερο μερεμέτι, πάντως: το αδιόρατο 
φαρμάκωμα (κομβικό φυσικό εκφραστικό 
ατού της Καλλιμάνη και ρετιρέ της διανο-
μής ρόλων από μάτι που κόβει) στο συνήθως 
κλειστό, σεβαστικό στόμα της Νάντιας δεί-
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χνει να προϋπάρχει της ανακοίνωσης τόσο 
της ασθένειάς της όσο και του ξωπετάγματός 
της από τους εργοδότες της. Στη συστροφή 
και στο σφίξιμο αυτών των χειλιών, η Νάντια 
φέρει (εμφανώς, παρά την απόσταση ασφα-
λείας της κάμερας) πλέριο τον καταπιώνα 
της. Αλλά όχι μόνο της κούρασης, του ξενιτε-
μού, του χρόνου: και της, με επίγνωση τού τι 
δίνει και παίρνει, ετεροαπασχόλησης ενός μη 
προνομιούχου ατόμου, της μη αφειδώλευτης 
και μη ανιδιοτελούς διάθεσης στα αφεντικά 
της, ενός δουλικού με απόλυτη επίγνωση του 
ανταμοιβόμενου «το κεφάλι κάτω», επαγ-
γελματικού δοσίματός της - και αυτό είναι 
κάτι έξω από και κόντρα στις προθέσεις τού 
Καρανικόλα που, αρχιτέκτονας και κτημα-
τομεσίτης της ανθρωποπινακοθήκης του, 
μας την παρουσιάζει επίσης ως μια πληβεία 
της αξιοπρέπειας και της καλοσύνης που 
δεν έχουν οι πατρίκιοι, ένα αρνάκι του Θεού 
στο θυσιαστήριο (η εργατική τάξη πάει στον 
παράδεισο;). Ας είναι, αφού η Νάντια έχει 
ήδη προχωρήσει παρακάτω. Και αφού, κατά 
τα άλλα, έκανε λαμπίκο τον «καθρέφτη» του, 
μιλάμε, το Γερμανάκι «Στο - ρημάδι το ρωμέ-
ικο το - Σπίτι». Το επισκέπτεσαι και βλέπεις 
και ελόγου σου τα χαΐρια μας. Και το διαδί-
δεις κουτσομπόλη, εννοείται...
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Κουλτουριάρη, βρήκες τσαρδί ν’ αρά-
ξεις. Δεν πολυβολεύεσαι στα ιθαγενή 
αλλά «μένεις» (θεματολογικά κι εκφρα-
στικά) στου Οικονομίδη; Μια πιο τευτο-
νικού στιλ, όχι μες στις φωνές και στα 
αίματα, χλίδα μεζονέτα. Couchsurfer, 
γι’ αυτό πραγματικά αξίζει να ξεκουνή-
σεις και να καταβάλεις μίσθωμα. Οι της 
studio ή απλώς εμπορικής στέγης και οι 
του χάχα χούχα, εδώ υφίστασθε έξωση.
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#ΔΙΑΦΘΟΡΑ (2013) 
(#FILTH)   

Είδος 
Μαύρη Κωμωδία

Σκηνοθεσία 
Τζον Σ. Μπερντ 

Καστ 
Τζέιμς ΜακΑβόι,  
Τζέιμι Μπελ, Έντι Μάρσαν, 
Ίμοτζεν Πουτς,  
Γκάρι Λιούις, Τζον Σέσιονς, 
Σίρλεϊ Χέντερσον,  
Μάρτιν Κόμπστον

Διάρκεια 
97’

Διανομή  
ΣΠΕΝΤΖΟΣ / SEVEN FILMS

Διαταραγμένος από τα πολλά ναρκωτικά μπάτσος, 
με ιδιαίτερη αδυναμία στις κραιπάλες, τον πληρω-
μένο έρωτα και τα - κάθε λογής - όργια, προσπαθεί 
με κάθε μέσο να εξασφαλίσει την προαγωγή του και 
ταυτόχρονα να διαλευκάνει μια υπόθεση δολοφονίας. 
Όποιος μπει στο δρόμο του θα γνωρίσει τι συμβαίνει 
όταν ο μακιαβελισμός παντρεύεται το σαδισμό. 

Πρέπει να παραδεχτούμε πως ο κόσμος τού σινεμά έχει μια 
αδυναμία στους διεφθαρμένους μπάτσους. Από το cult classic 
«Bad Lieutenant» του 1992 (το remake ή άτυπο sequel του 
2009 στην ελληνική απόδοση του τίτλου του είχε επίσης τη 
λέξη «διαφθορά»), μέχρι το «Rampart» που προ τριετίας 
ανάγκασε πολλούς να μιλάνε για το υποτιμημένο ερμηνευ-
τικό χάρισμα του Γούντι Χάρελσον, μπορούμε να παρατη-
ρήσουμε πως η συγκεκριμένη θεματική αποτελεί φόρμουλα 
δοκιμασμένη, τόσο για να προκαλέσεις (και τελικά να γοη-
τεύσεις) το κοινό, όσο και για να πετύχεις μια κάποια ανα-
γνώριση από τους κριτικούς. Τι είναι, άραγε, αυτό που μας 
ιντριγκάρει τόσο όταν βλέπουμε έναν εκπρόσωπο του νόμου 
να τον παραβιάζει ασύστολα; Μα, αυτός ακριβώς ο διχασμός, 
αυτή η ηθική απόσχιση που θυμίζει μιας κοινωνικής μορφής 
σχιζοφρένεια, να τι μαγνητίζει το κοινό. Δεν είναι τόσο η 
ανάγκη μας να επιβεβαιώσουμε την κοινοτοπία που - πολύ 
σωστά - λέει ότι η εξουσία αποκτηνώνει τον άνθρωπο, όσο η 
απόλαυση να αναγνωρίζουμε στο πανί τραγικές αποκλίσεις 
ανάμεσα στο Είναι και το Φαίνεσθαι, ανάμεσα σ’ αυτό που 
ορκίζεται κανείς να υπηρετεί κι αυτό που στην πραγματικό-
τητα κάνει. Αποκλίσεις, άλλωστε, που συνιστούν, κατά το 
μάλλον ή ήττον, και το υλικό της δικής μας καθημερινότητας. 

Πέρα απ’ όλ’ αυτά όμως, οι «βασανισμένες», πολύπλοκες 
προσωπικότητες που επιβιώνουν λαθραία και στα άκρα, 
κάτω από τη, δήθεν, ακύμαντη, καθωσπρέπει επιφάνεια των 

του Γιάννη Σμοΐλη 

25 σεπτεμβριΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Λέχρας μπάτσος και 
μαστούρι, αναλαμβάνει 
ύποπτη υπόθεση φόνου 
που μπορεί να του εξα-
σφαλίσει και προαγωγή. 
Να την πάρει το παιδί, 
μπας και κάνει κάτι για 
τις κλούβες της Χαρι-
λάου Τρικούπη…
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μεγάλων αστικών κέντρων, ανεξάρτητα από 
το αν φοράνε ή όχι στολή, έχουν χαράξει 
τη δική τους πορεία στο συλλογικό ασυ-
νείδητο. Ο συγγραφέας Έρβιν Γουέλς, που 
μας έδωσε τους αξιολάτρευτους παρίες τού 
«Trainspotting», κάτι παραπάνω ξέρει 
για τέτοιους χαρακτήρες. Εύκολα μπορείς να 
υποθέσεις, λοιπόν, ότι μια ακόμα κινηματο-
γραφική μεταφορά βιβλίου του, ακόμα κι αν 
δε σκηνοθετεί ο Ντάνι Μπόιλ, αν μη τι άλλο 
θα έχει ενδιαφέρον. Και δε θα σε ταράξει στο 
κήρυγμα. Σε μεγάλο βαθμό αυτό επιτυγχά-
νεται στο «#Διαφθορά». Όχι πάντα όμως και 
- όπως συμβαίνει με τον κεντρικό του ήρωα - 
συχνά χωρίς εντιμότητα. 

Σε επίπεδο κινηματογράφησης, η ται-
νία του Μπερντ εντυπωσιάζει. Διαθέτει 
ξέφρενο ρυθμό, εικαστική τόλμη, νεύρο, 
εκρήξεις σουρεαλιστικής εικονογραφίας και 
κανέναν απολύτως σεβασμό για τις προ-
καταλήψεις του μικροαστού νοικοκύρη. 
Μέχρι εδώ κανένα πρόβλημα. Οι επιρροές 

από το «Φόβος και Παράνοια στο Λας 
Βέγκας», το «Bronson», το προαναφερθέν 
«Trainspotting» ή ακόμα και το «Κουρ-
διστό Πορτοκάλι» (ο σεβασμός στον Κιού-
μπρικ, όχι απλά είναι διάχυτος αλλά αγγίζει 
τα όρια του inside joke με την αφίσα του 
«2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος» 
στο γραφείο του διοικητή της αστυνομίας), 
ξεκάθαρες αλλά καλοδεχούμενες, σε φορμα-
λιστικό επίπεδο ευνοούν το φιλμ. Σε επίπεδο 
περιεχομένου, όμως, δεν αρκούν. 

Δε θα ξεπέσουμε στον κεκαλυμμένο συντη-
ρητισμό τού «πρέπει να έχεις και κάτι να 
πεις», θα σταθούμε περισσότερο στη συνέ-
πεια. Αν εξαρχής ο καλλιτεχνικός σκοπός, ή 
η έλλειψη σκοπού, προσεγγίζει μια αισθητική 
του χάους και της αμοραλιστικής κατάφα-
σης, τότε η νοσταλγία για τις οικογενειακές 
αξίες ή μια στροφή της τελευταίας στιγμής 
στη συνειδησιακή αφύπνιση, αλλού ίσως 
ευπρόσδεκτη, εδώ ενοχλεί. Όχι γιατί δεν την 
επιθυμούμε ενδόμυχα μετά την, παρακμι-
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ακά φανταχτερή, παρέλαση ωμοτήτων που 
έχει προηγηθεί, αλλά ακριβώς επειδή την 
επιθυμούμε! Επειδή ποθούμε, χωρίς ποτέ να 
το παραδεχόμαστε, από το σινεμά, άλλη μια 
υπεράσπιση της φιλήσυχης ύπαρξής μας που 
τίποτα δε ρισκάρει κι από τίποτα δε διακυ-
βεύεται. Γιατί αυτό που τεστάρει τις αντο-
χές τού κοινού, αυτή η - άνευ αιτιολόγησης 
στην αρχή - απεικόνιση των σκοτεινότερων 
(κάποιοι ίσως θα έλεγαν των πιο συναρπα-
στικών) έξεων ενός ανθρώπινου όντος, που 
τολμάει να τις πραγματοποιήσει κόντρα στις 
δικές μας αποδοκιμασίες, από σημάδι μιας 
- ακόμα και φρικιαστικής σε στιγμές - διονυ-
σιακής ανεξαρτησίας, καταλήγει βορά στον 
ψυχαναλυτικό θετικισμό που θέλει όλα να 
τα μικραίνει και να τα καθιστά ακίνδυνα και 
θλιβερά. Αυτό το θηρίο που ζει και βρυχάται 
στον αντίποδα του κόσμου και των αξιών μας 
αποδεικνύεται απολωλός πρόβατο που άλλο 
δε θέλει παρά να γυρίσει στο κοπάδι, άκακο 
και ακίνδυνο ζώο που χρειάζεται απλώς τα 
χάδια τού δυνατού συνόλου, της συμπαγούς 
ομάδας. Οι κραυγές του δε σκόπευαν, τελικά, 
να τρομάξουν τους «καλούς και δίκαιους» 
ανθρώπους, την κοινωνία των φυσιολογικών. 
Επιζητούσαν απελπισμένα την προσοχή 
τους, αυτό ήταν όλο. Το θέμα είναι ότι με 
μια τέτοια επιστροφή στις απαιτήσεις της 
κοινής γνώμης, μένει ξεκρέμαστος τόσο ο 
συντηρητικός θεατής (που η όψιμη μετα-
στροφή τού ήρωα δε θα τον αποζημιώσει για 
όσα χρειάστηκε να ανεχθεί στο πρώτο μέρος 
της ταινίας) όσο κι ο προοδευτικός που θα 
δει, κατά κάποιον τρόπο, τις ελπίδες του για 
μια αυθεντικά αμοραλιστική δημιουργία, να 
διαψεύδονται. 

Ένας λόγος παραπάνω, λοιπόν, για να τιμή-
σουμε τη συγκλονιστική ερμηνεία του ΜακΑ-
βόι που, ακόμα κι όταν τον εκθέτει το κεί-
μενο, παραμένει αποκαλυπτικός. Η διαδρομή 
του χαρακτήρα του μέσα από τις διακλα-
δώσεις μιας πολύχρωμης, καλοφωτισμένης 
κόλασης, που έχει δημιουργήσει ο ίδιος (κι 
όπου έχει πετάξει μέσα της και όλους όσους 
έκαναν το λάθος να τον εμπιστεύονται), 
φορτίζεται από την υποκριτική του ενέργεια 
σε τέτοιο βαθμό που τίποτα δεν μπορεί να 
σε αποτρέψει από το να τον κοιτάς, ακόμα 
κι όταν τσαλαπατάει κυνικά όλα τα ενάρετα 
κλισέ με τα οποία έγινε η χριστιανική εκπαί-
δευσή σου. Ο τρόπος που κυριεύει το κάδρο 
(ενώ τα καταγάλανα, απατηλά αθώα, μάτια 
του, δημιουργούν πετυχημένες αντιστίξεις 
με τις απεχθείς του πράξεις) δεν είναι τίποτα 
λιγότερο από σαρωτικός. Πρόκειται για κάτι 
που σίγουρα έχουμε ξαναδεί και θα ξανα-
δούμε (αφού, όπως είπαμε, αυτού του είδους 
οι καταραμένοι συγκινούν τον κινηματογρα-
φόφιλο κόσμο), αλλά εδώ το ζητούμενο δεν 
είναι η πρωτοτυπία, είναι η μετάδοση του 
βιώματος. Και είναι τέτοια η γλαφυρότητα με 
την οποία μας δίνεται από τον ΜακΑβόι αυτή 
η βουτιά στην ενστικτική «βρώμα» (σύμ-
φωνα και με τον αυθεντικό τίτλο) που δε θα 
κατηγορούσαμε κάποιον, αν μετά την ταινία 
θα ένιωθε την ανάγκη να κάνει… ένα μπάνιο. 
Σπαρακτικός μέσα στην αντιφατικότητα των 
κινήτρων και των ορέξεών του, αυτός ο μπά-
τσος - λέρα, μετατρέπεται σταδιακά σε μια 
τραγική φιγούρα την οποία καταστροφικά 
πάθη κατασπαράζουν ανελέητα, περισσότερο 
θύμα και λιγότερο θύτης, κατά το γνώριμο 
στερεότυπο που θέλει τους «κακούς» παρα-
πλανημένους αγίους κι όχι διαβόλους από 
πρόθεση. 
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Σε τελευταία ανάλυση, τα βάσανα του σχι-
ζοφρενικού ντετέκτιβ Ρόμπερτσον αντανα-
κλούν και το διχασμό προσωπικότητας της 
ίδιας της ταινίας που (συνειδητά ή ασυνεί-
δητα) αρνείται να επιλέξει προσανατολισμό 
κι άλλοτε ρέπει προς το δράμα χαρακτήρων, 
άλλοτε προς τη μαύρη κωμωδία κι άλλοτε 
προς το φανταχτερό, τριπαρισμένο σινεμά 
του Τέρι Γκίλιαμ, όπου το τραγικό και το 
κωμικό βρίσκονται σφιχταγκαλιασμένα με 
το γκροτέσκο. Έτσι, όμως, δε μπορεί να 
ζητά κι από το θεατή της μια αποφασισμένη 
συναίνεση. Σαν κινηματογραφική εμπειρία, 
πάντως, αδιάφορο δε σε αφήνει. Κι αυτό σε 
φιλμικούς καιρούς που μοιάζουν να βυθίζο-
νται είτε μέσα σε μια πληκτική, αποστειρω-
μένη σοβαρότητα είτε στους βάλτους της 
ηθικολογίας (όταν όλα πάνε κατά διαόλου, 
τότε είναι που η εξουσία ζητά πιο εμφατικά 
από την τέχνη να γίνεται διδακτική), μπορείς 
να το πεις μέχρι και αναζωογονητικό. 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Κουλτουριάρη, βρήκες τσαρδί ν’ αρά-
ξεις. Δεν πολυβολεύεσαι στα ιθαγενή 
αλλά «μένεις» (θεματολογικά κι εκφρα-
στικά) στου Οικονομίδη; Μια πιο τευτο-
νικού στιλ, όχι μες στις φωνές και στα 
αίματα, χλίδα μεζονέτα. Couchsurfer, 
γι’ αυτό πραγματικά αξίζει να ξεκουνή-
σεις και να καταβάλεις μίσθωμα. Οι της 
studio ή απλώς εμπορικής στέγης και οι 
του χάχα χούχα, εδώ υφίστασθε έξωση.
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Ο ΑΞΕΧΑΣΤΟΣ  
ΜΗΝΑΣ (2014)
(THE GRAND SEDUCTION)   

Είδος 
Κομεντί

Σκηνοθεσία 
Ντον ΜακΚέλαρ

Καστ 
Μπρένταν Γκλίζον,  
Tέιλορ Κιτς,  
Γκόρντον Πίνσεντ,  
Λιάν Μπάλαμπαν

Διάρκεια 
113’

Διανομή  
NEO FILMS

Οι 100 και κάτι νοματαίοι - ντόπιοι ενός παρηκμα-
σμένου ψαροχωριού στο νησί Νιουφάουντλαντ του 
Καναδά σκαρφίζονται πιθανά και απίθανα τεχνά-
σματα για να… αποπλανήσουν τον περαστικό, για 
ένα μηνά στα μέρη τους, νεαρό γιατρό, Πολ Λιούις, να 
γίνει μόνιμος κάτοικος, ώστε να εξασφαλίσουν συνερ-
γασία με βιομήχανο και να αποφύγουν την οικονο-
μική καταστροφή.  

Το θαυμάσιο «Ο Εγγλέζος που Ανέβηκε ένα Λόφο και 
Κατέβηκε ένα Βουνό» από το 1995 μου καρφώθηκε στο 
μυαλό από τα πρώτα λεπτά αυτού του καναδέζικου φιλμ (που 
αποτελεί αγγλόφωνο remake του επίσης καναδέζικου, αλλά 
γαλλόφωνου, «La Grande Séduction» του 2003). Λες και 
αυτός «Ο Αξέχαστος Μήνας» αποτελεί ένα ακόμα κομμάτι 
του puzzle μιας σειράς ταινιών με την ίδια θεματολογία: το 
πώς δηλαδή σύσσωμοι οι κάτοικοι ενός μικρού χωριού συνερ-
γάζονται για να πετύχουν απίθανα, φαινομενικά αδύνατα 
εγχειρήματα, ώστε να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο αύριο για 
την ιδιαίτερη πατρίδα τους, την οποία αρνούνται πεισματικά 
να εγκαταλείψουν.

Έτσι, παρόλο που ο εν λόγω «Εγγλέζος» ανεβαίνει και κατε-
βαίνει ένα λόφο που έγινε βουνό στην Ουαλία του 1917, ενώ 
ο Δρ. Λιούις περνάει έναν αξέχαστο μήνα στο λιμανάκι Τικλ 
Κόουβ του Νιουφάουντλαντ του σήμερα, αμφότερες οι ται-
νίες σε… αποπλανούν με χαρακτηριστική αμεσότητα. Μια 
αμεσότητα που ευφραίνει καρδίαν, χάρη στο διακριτικό κι 
όμως τόσο διαπεραστικό, φλεγματικό χιούμορ της (το οποίο, 
όπως και οι περισσότεροι νυν κάτοικοι του Νιουφάουντλαντ, 
κατάγεται από τη Μεγάλη Βρετανία και ειδικά την πιο… 
προχώ, Βόρεια και μη, αυτόνομη Ιρλανδία), εκφρασμένο από 
μια ομάδα… γήινων, αφτιασίδωτων ποιητών ήθους, οι οποίοι 
μπορεί να έχουν περάσει από το Χόλυγουντ, ακούσια ή εκού-

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

25 σεπτεμβριΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Είναι σ’ ένα ψαροχώρι 
και θέλουνε να κάνουν 
κομπίνα σε γιατρό για 
να τους έρθει… εργοστά-
σιο εταιρείας πετροχημι-
κών, τύπου «ανάπτυξη»! 
Μη φας, έχουμε γλάρο.
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σια, όμως, δεν επωμίσθηκαν τo - larger than 
life - σταριλίκι που συχνά συνεπάγεται.

Με πρώτο βιολί (κυριολεκτικά, αφού για μια 
ακόμη φορά, μετά τα «Επιστροφή στο 
Cold Mountain» και «Μάικλ Κόλινς, Ο 
Επαναστάτης», επιδεικνύει τις ικανότη-
τες του στο συγκεκριμένο έγχορδο επί της 
οθόνης, αλλά και μεταφορικά) τον πάντα 
αθόρυβα, αλλά ουσιαστικά, από κάθε άποψη 
γενναιόδωρα πληθωρικό και πολυσχιδή Γκλί-
ζον στο ρόλο του πολυμήχανου Δημάρχου, 
και απόλυτα εναρμονισμένα δεύτερα τον… 
ζεν γερο-σοφό του χωριού, Πίνσεντ («Το 
Υστερόγραφο μιας Σχέσης») και τον σχε-
δόν αγνώριστο στην εδώ αποτελεσματική, 
ερμηνευτική λιτότητά του, Κιτς (που έγινε 
star στις ΗΠΑ χάρη στο τηλεοπτικό «Friday 
Night Lights», αλλά μετά έφαγε τα μού-
τρα του στην εξόρμησή του στη μεγάλη 
οθόνη εξαιτίας των εμπορικά αποτυχημένων 
«Battleship» και «John Carter»), αυτή 
η ταινία αποκλείεται να μη σου φτιάξει τη 

διάθεση. Ειδικά κατά τη διάρκεια ενός από, ή 
όλων των επεισοδίων της προετοιμασίας και 
εξέλιξης του πιο… γεια σου παιχνιδιού cricket 
που είδες ποτέ, της παρακολούθησης των 
τηλεφωνικών συνομιλιών του γιατρού από 
τις δύο νοικοκυρές / ορχήστρες / θείτσες για 
όλες τις δουλειές του χωριού, του παραπλα-
νητικού πήγαιν’ έλα σύσσωμων των κατοίκων 
ανάμεσα στο bar και την εκκλησία ή του 
εναλλακτικά αθώου… τριολέ στο κρεβάτι τού 
Σάιμον - Πίνσεντ, μην ξαφνιαστείς αν πιάσεις 
τον εαυτό σου να… γουργουρίζει από ευχαρί-
στηση.

Μ’ αυτά και μ’ αυτά καθημερινοί, οικείοι 
προβληματισμοί όπως η ανάγκη του να 
δουλεύεις, του να είσαι και να αισθάνεσαι 
παραγωγικός, όχι ως προϋπόθεση επιβίω-
σης, αλλά αυτοεκπλήρωσης και ευτυχίας, 
καθώς και η - τόσο παρεξηγημένη στη χώρα 
μας τελευταία - ανάπτυξη, όταν γίνεται 
ανθρωποκεντρική μέσα στο πλαίσιο μιας 
ευνομούμενης κοινωνίας, επικοινωνούντα 
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αβίαστα, αποκτούν σημασία και γίνονται 
τόσο τροφή για τη σκέψη, όσο και ανακου-
φιστική συμπαράσταση. Δυστυχώς, τίποτα 
απ’ όλα αυτά δε θα διαρκέσει για πολύ. Γιατί 
αν και αυτός ο «Μήνας» έπεται σχεδόν μια 
δεκαετία του προαναφερθέντος «Εγγλέζου», 
δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει την ιστο-
ρία του εξίσου απρόοπτα και πρωτότυπα με 
εκείνον. Η έκβαση του διλήμματος του για-
τρού να φύγει ή να μείνει γίνεται από νωρίς 
αδιανόητα προβλέψιμη, ειδικά από τη στιγμή 
που το σύμπαν συνωμοτεί, θαρρείς, ώστε να 
του την κάνει πανεύκολη. Το ρομάντζο του 
με την ταχυδρόμο του χωριού, Καθλίν (στο 
ρόλο της οποίας, στη Μπάλαμπαν, οι μύστες 
του «Supernatural» θα αναγνωρίσουν την 
αγαπημένη τού Σαμ στον 8ο κύκλο), είναι 
τόσο απογοητευτικά υποανάπτυκτο και… 
ουρανοκατέβατο, όσο και αδικαιολόγητα 
ο χαρακτήρας τής συγκεκριμένης. Και το 
προκαθορισμένο happy-end, αν και κλείνει 
χαριτωμένα και ικανοποιητικά τον κύκλο της 
ιστορίας αυτής της ταινίας, σε αφήνει με μια 
αίσθηση αποκλιμάκωσης και ουχί αποκορύ-
φωσης.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Θες να περάσεις δύο (παρά κάτι) ευχά-
ριστες ώρες, ενώ ταυτόχρονα όχι μόνο 
θα ξεφύγεις από τα προβλήματα ης 
καθημερινότητας, αλλά και θα αισθαν-
θείς συμπαράσταση και κατανόηση 
για αυτά; Σπεύσε. Θες να δεις μια 
αναπάντεχη και ασυνήθιστη κινημα-
τογραφική κομεντί υψηλής τέχνης; Θα 
μείνεις ανικανοποίητος. Είσαι νοσταλ-
γός του «Εγγλέζου που Ανέβηκε ένα 
Λόφο και Κατέβηκε ένα Βουνό» ή έχεις 
παρ’ ελπίδα δει το πρωτότυπο, γαλλό-
φωνο, επίσης καναδέζικο, «La Grande 
Séduction»; Άσε, το έχεις ξαναδεί το 
έργο, καλύτερα.
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PALO ALTO (2014)

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Τζία Κόπολα

Καστ 
Τζέιμς Φράνκο,  
Έμμα Ρόμπερτς,  
Τζακ Κίλμερ,  
Νατ Γουλφ,  
Βαλ Κίλμερ

Διάρκεια 
100’

Διανομή  
ODEON

Η Έιπριλ συμπαθεί τον συμμαθητή της Τέντι, που τη 
συμπαθεί ακόμη περισσότερο. Αλλά εκείνη γουστάρει 
το γυμναστή της, που γουστάρει κι άλλη μαθήτρια. Ο 
Τέντι, για να περάσει η ώρα, κάνει ναρκωτικά με τον 
εντελώς «καμένο» κολλητό του.  

Η κινηματογραφική δυναστεία Κόπολα λανσάρει νέο μέλος 
με την Τζία, εγγονή του Φράνσις και ανιψιά της Σοφία και 
του Ρόμαν. Το «Palo Alto», σκηνοθετικό της ντεμπούτο, είναι 
γεμάτο από χολιγουντιανούς απογόνους, καθώς και οι πρω-
ταγωνιστές της, η Έμμα Ρόμπερτς είναι κόρη του Έρικ και 
ανιψιά της Τζούλια και ο Τζακ Κίλμερ, γιος του Βαλ, που 
παίζει έναν μικρό ρόλο στην ταινία. 

Οι επιρροές της Τζία Κόπολα είναι προφανείς, κυρίως από 
τη θεία και το θείο της. Το «Palo Alto», που βασίζεται σε μια 
συλλογή διηγημάτων που έγραψε ο - πρωταγωνιστής και 
παραγωγός της ταινίας - Τζέιμς Φράνκο, δείχνει γυρισμένο 
από άνθρωπο που έχει δει αρκετό σινεμά και ακόμη περισ-
σότερο έχει περάσει πολύ χρόνο με ανθρώπους που παρά-
γουν κινηματογράφο. Η Τζία, με την πρώτη της ταινία, στα 
27 της χρόνια, ίσως δεν ξέρει ακόμη τι ακριβώς θέλει να πει. 
Δεν έχει τη σιγουριά ενός ώριμου δημιουργού. Έχει, όμως, 
τη σιγουριά να γυρίσει σωστά αυτό που έχει να πει. Ό,τι κι 
αν είναι αυτό, όσες επαναλήψεις ή ομοιότητες κι αν έχει με 
άλλες προηγούμενες ταινίες.

Οι ιστορίες εφηβείας και ενηλικίωσης σε κάθε τους παραλ-
λαγή, είναι από τα πιο πολυπαιγμένα θέματα στο αμερικα-
νικό ανεξάρτητο σινεμά. Έκπληξη, επομένως, δύσκολα υπάρ-
χει σε αυτή τη θεματολογία και η Κόπολα δεν καταφέρνει να 
τη φέρει. Αυτό που καταφέρνει, είναι να παρακολουθήσει 
χαρακτήρες κινηματογραφημένους με σαφήνεια, με εμφανές 
το στοιχείο της αμφιθυμίας και της πλήξης της εφηβείας, Και 
έχει ένα καλό καστ που τη βοηθάει να κάνει την ταινία της 

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

25 σεπτεμβριΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Είναι μια ντροπαλή 
παρθένα που φλερτά-
ρει τον προπονητή της 
αλλά γουστάρει κι ένα 
μαστούρι συμμαθητή. 
Και βαριούνται. Και το 
νιώθεις. (Και σε θέλω. 
Σάκης.)
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να φαίνεται ακόμη καλύτερη. Αυτό που δεν 
καταφέρνει είναι να πείσει γιατί χρειαζόταν 
μια ακόμη τέτοια ταινία και τι επιπλέον έχει 
να πει. Όπως και ότι δεν πετυχαίνει ακρι-
βώς την ανατροπή του να γυρίσει ένα ενδι-
αφέρον φιλμ για την πλήξη των ηρώων της. 
Σε αρκετά σημεία η ταινία κινδυνεύει από 
αυτήν ακριβώς την πλήξη.

Ωστόσο, η Κόπολα έχει δυνατότητες και δεί-
χνει να αγαπά τους χαρακτήρες της, κυρίως 
τους νέους και όχι τόσο τους ενήλικες, που 
συνήθως την πέφτουν στα παιδιά, αδιαφο-
ρούν ή τους προσφέρουν ναρκωτικά. Το επό-
μενο βήμα, αν βασίζεται περισσότερο στην 
ουσία και λιγότερο στις λεπτομέρειες ατμό-
σφαιρας, θα είναι μάλλον αρκετά καλύτερο.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ταυτίζεσαι με τις δυσκολίες, τις ερωτι-
κές ανησυχίες, την ανία της εφηβείας; 
Υπάρχουν αρκετά στοιχεία που θα σε 
κάνουν να ταυτιστείς και με τους ήρωες 
της ταινίας. Στα σημεία που το παρακά-
νει με το κινηματογραφικό ημερολόγιο 
των χαρακτήρων, όμως, κινδυνεύεις να 
βαρεθείς πραγματικά. 
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ΕΝΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 
ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (2013)
(UN CHATEAU EN ITALIE)

Είδος 
Δραμεντί

Σκηνοθεσία 
Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι

Καστ 
Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι, 
Λουί Γκαρέλ,  
Φίλιπο Τίμι,  
Μαρίζα Μπορίνι, 
Ξαβιέ Μποβουά,  
Σαλίν Σαλέτ

Διάρκεια 
104’

Διανομή  
FEELGOOD

Πρώην ηθοποιός με όχι ακριβώς συνηθισμένο οικο-
γενειακό παρελθόν, αδελφό που πάσχει από AIDS και 
ερωτική ζωή σε απόγνωση, αναγκάζεται μαζί με την 
υπόλοιπη φαμίλια να προχωρήσει στην πώληση του 
οικογενειακού… κάστρου τους στην Ιταλία. Το μόνο 
σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να διατηρήσει εύκολα 
την ψυχραιμία της. 

Η Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι αρέσκεται στο να μπερδεύει 
τη φαντασία με την πραγματικότητα και την αλήθεια με την 
μυθοπλασία, κάτι που είχε αποδείξει και στην προηγούμενη 
σκηνοθετική της απόπειρα (όπου, επίσης, πρωταγωνιστούσε), 
τις «Θεατρίνες». Εκεί, η κεντρική ηρωίδα ενός θεατρικού 
έργου στοίχειωνε την πρωταγωνίστρια στις σκέψεις και τις 
αποφάσεις της, μπερδεύοντας τα όρια ανάμεσα στην αληθινή 
ζωή και το θεατρικό σανίδι. Στο «Ένας Πύργος στην Ιταλία», 
όμως, τα όρια μεταξύ του σεναρίου και των πραγματικών 
καταβολών του γίνονται ακόμα πιο δυσδιάκριτα, καθώς η 
σκηνοθέτις φαίνεται να αντλεί ολόκληρα κομμάτια της ιστο-
ρίας από την ίδια της την προσωπική ζωή.

Τα δύο γεγονότα που προκάλεσαν την ταινία και αποτελούν 
τους κύριους θεματικούς άξονες είναι ο θάνατος του αδελφού 
τής Τεντέσκι από AIDS το 2006 και η υιοθεσία του παιδιού 
της το 2009 με τον τότε σύντροφό της. Σα να μην έφταναν 
οι θεματικοί παραλληλισμοί τού σεναρίου με την ιδιωτική 
ζωή της, η Τεντέσκι επιλέγει για το ρόλο του ερωτικού αντι-
κειμένου τού φιλμ (διόρθωση: ένα από τα τρία ερωτικά 
αντικείμενα της αχαλίνωτης Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι… 
Ανδριανού) το Λουί Γκαρέλ, που ήταν ο τότε σύντροφός της 
και στην πραγματικότητα, και για το ρόλο της μητέρας τού 
χαρακτήρα της την… πραγματική της μητέρα!

Οι παραπάνω επιλογές δίνουν σαφή προσωπικό ρόλο στο 
τελικό αποτέλεσμα, που μάλλον αποτελεί και την προσέγ-

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

25 σεπτεμβριΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Είναι μια οικογένεια με 
πύργο στην Ιταλία και 
η μάνα λέει να πουλή-
σουν. Θα έχουνε κι εκεί 
ΕΝΦΙΑ…
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γιση που τιμά περισσότερο το φιλμ καθώς, 
αν κάποιος απομακρύνει από την ιστορία τα 
αυτοβιογραφικά στοιχεία, απομένει με μια 
αφήγηση που, παρά την περιστασιακή σπιρ-
τάδα και μερικές έξυπνα κωμικοτραγικές 
στιγμές, έχει έντονη ροπή προς την υστερία 
και την εκνευριστική αυτοαναφορικότητα. 
Σε κάποιες στιγμές, δε, η Τεντέσκι δε φαί-
νεται απλά να ανοίγεται στο κοινό αλλά να 
μονολογεί ακατάπαυστα για τον εαυτό της!

Σίγουρα η θεματική παλέτα έχει εντυπωσι-
ακό εύρος: η παρακμή της μπουρζουαζίας, το 
παρελθόν και το παρόν που ορίζεται από τις 
συνήθειες του παρελθόντος της, η καθολική 
εκκλησία και οι τρελές απαιτήσεις, το AIDS, 
η απώλεια, η προσαρμογή και - φυσικά - η 
αγωνία της έλευσης ενός παιδιού πριν περά-
σει η κατάλληλη ηλικία. Κι όμως, ενώ πολλά 
από τα παραπάνω θέματα η Τεντέσκι τα 
χειρίζεται ικανά, υπάρχουν στοιχεία που 
εμφανίζονται από το πουθενά για να εξαφα-
νιστούν το ίδιο απότομα, όπως, για παρά-
δειγμα, η παραπάνω από αδελφική (;) αγάπη 
της πρωταγωνίστριας προς τον αδελφό της. 
Και σα να μην έφτανε αυτό, το δεύτερο μέρος 
ανταλλάζει την αιχμηρότητα της αρχής με 
γαλλικά κλισέ ρομαντικών μπερδεμάτων, τα 
οποία συνοδεύονται από τυπικές… γαλλικές 
φλυαρίες και υστερίες, που όχι μόνο δίνουν 
στο φιλμ έναν ταυτόχρονα υπερφίαλο και 
εξομολογητικό τόνο αλλά επιδεικνύουν και 
άθελα μια πεζή (αλλά πάντα νευρωτική) προ-
σέγγιση, που δε συμβαδίζει με τη φιλόδοξη 
αφήγηση της αρχής.

Παρά τα ελαττώματά του, όμως, το «Ένας 
Πύργος στην Ιταλία» έχει στιγμές που προ-
καλεί αβίαστα το γέλιο και μια συνεχή ευθυ-
μία, ακόμα και όταν τα πράγματα γίνονται 
πολύ δραματικά. Το σημαντικότερο, ίσως, 
είναι το γεγονός ότι αποτελεί μια πτυχή 
τής ίδιας της σεναριογράφου, σκηνοθέτη 
και πρωταγωνίστριας, αποκτώντας έτσι μια 
πηγαία, ακατέργαστη δυναμική. Η ενέργεια 
μπορεί να μη διαρκεί μέχρι το τέλος, όμως 
κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει την Τεντέ-
σκι ότι δεν προσπάθησε να αντιμετωπίσει 
τους φόβους της. Τις παράπλευρες απώλειες 
του κοινού είναι που φοβάμαι.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν είσαι συνηθισμένος στο γαλλικό 
σινεμά, γνωρίζεις τι να περιμένεις 
και, λογικά, αυτό είναι που θέλεις να 
δεις από την ταινία, οπότε ξεκίνα να 
ψάχνεις για αίθουσες προβολής της. Οι 
κυρίες θα ταυτιστούν σίγουρα περισ-
σότερο με το δράμα της ηρωίδας, οι δε 
κύριοι συνοδοί τους θα κοιτούν μάλλον 
νευρικά το ρολόι. Νεαροί και νεαρές, το 
«Ένας Πύργος στην Ιταλία» δεν είναι η 
αρχή μιας ακόμα young adult τριλογίας. 
Μείνετε στα βιβλία σας…
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THE GUEST (2014) 

Είδος 
Θρίλερ Δράσης

Σκηνοθεσία 
Άνταμ Γουίνγκαρντ

Καστ 
Νταν Στίβενς,  
Μάικα Μονρόου,  
Μπρένταν Μάγερ,  
Σίλα Κέλι, Λίλαντ Όρσερ, 
Λανς Ρέντικ, Ταμπάθα Σον, 
Τσέις Γουίλιαμσον

Διάρκεια 
99’

Διανομή  
ODEON

Ο άνδρας ο σωστός και σειρούλα σκοτωμένου στο 
Ιράκ παλικαριού μπαίνει ευεργετικά στο σπίτι και 
στην καρδιά καθενός μέλους της πενθούσας φαμίλιας 
του στο Νέο Μεξικό, ώσπου οι απώτερες βλέψεις και 
το «πειραγμένο» στρατιωτικό παρελθόν του θα αρχί-
σουν να σκορπάνε, πρώτα έξω και μετά μέσα, πτώ-
ματα. Πού (και ποιος) θα (τον) σταματήσει;

«Ποιο ήταν το δημιουργικό κίνητρο των συναυτουργών; 
Απότιση τιμής ή κανιβαλισμός» απορούσαμε, στρίβοντας το 
μαχαίρι στην πληγή, για το «Είσαι ο Επόμενος». Δυστυχώς, 
το ερώτημα εκκρεμεί ως δαμόκλειος σπάθη, ακόμη πιο σπα-
στικά απ’ ό,τι στην ευρωστότερη κι αμέσως προηγούμενη 
με διανομή στην Ελλάδα δουλειά των genre Διόσκουρων 
Γουίνγκαρντ (σκηνοθεσία) - Μπάρετ (σενάριο), σε μια ταινία 
το επιπλέον «γαμώτο» τής οποίας είναι ότι μοστράρει περαι-
τέρω χτισμένη τη μετιέ σωματοδομή του πρώτου και χυμένη 
αριστερά-δεξιά τη φαιά ουσία του δεύτερου. 

Στο σημάδι (ή στο προσκυνητάρι του) το ντουέτο έχει αυτή 
τη φορά τις μπιμουβιές πέριξ των 80’s. Και, αν μπορείς να 
διανοηθείς και να φχαριστηθείς το set-up επανακάμψαντος 
αλλαγμένου θανάσιμα βετεράνου (που βγάζει στη φόρα την 
κατρακύλα της αμερικανικής οικογένειας) από το «Dead of 
Night» (εντάξει, αυτό είναι του ’72, αλλά ας μην παραπέμ-
ψουμε σε κατοπινούς μιμητές του), τα λαμπόγυαλα σε bar του 
«Road House» (αλλά με θύματα ανηλίκους, καθώς ο ραβδά-
τωρ «οπλίζει» τον μικρό γιο κόντρα σε νταήδες συμμαθητές), 
την αυτομόληση - απειλή για τους σπεύδοντες προϊσταμέ-
νους τού υπερανθρώπινου «Παγκόσμιου Στρατιώτη» (άτιμα 
χακί συμφέροντα και τα πειράματά σας, εσείς τα φταίτε όλα) 
και το ζόρι πιπινακίου να βγάλει στη φόρα το σκοτεινών 
ορμεμφύτων σχέδιο του τάχαμου προστάτη της από το «The 
Stepfather», το σύνολο μηχανευμένο μεταξύ homage (που σ’ 

του Άγγελου Μαύρου

25 σεπτεμβριΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Σκάει φαντάρος σε πεν-
θούσα οικογένεια μιας 
παλιοσειράς και βρίσκει 
στοργή και φροντίδα. 
Εκείνοι, πάλι, βρίσκουν 
πτώματα. Θα πω του 
παλιού μου βιντεοκλα-
μπά να τρέξει (και… 
please, rewind). 
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έχει στην τσίτα στο πρώτο μισό) και οιονεί 
διακωμώδησης (γεμάτης κουμπότρυπες στο... 
δεύτερο) και εκτελούμενο οπτικοακουστικά à 
la manière de Κάρπεντερ, έπεσες μέσα.

Και... έξω, ταυτόχρονα. Υφοποιούμενη τέλεια 
all American δείκτες, η ομοβροντία καλ-
λιτεχνικής διεύθυνσης (από τις νυχτερινές 
neon πινελιές ώς τη retro στολή σερβιτόρας 
της - καθοριστικά για την πλοκή καχύποπτης 
για το μουσαφίρη - κόρης), φωτογραφίας (οι 
πλανοσυνθέσεις και οι λήψεις του δασκά-
λου Τζον «ουρλιάζουν») και μπάντας ήχου 
(η πραγματική πρωταγωνίστρια εδώ, τόσο 
το synth pop score του Μουρ όσο και το cold 
wave mixtape από την Annie ως τους Clan of 
Xymox) ντύνει (και γδύνει, στην πιο κλεισί-
ματος του ματιού στα κορίτσια «φάση») αλε-
ξίσφαιρα τον - DNA Κρις Έβανς και Τέρενς 
Σταμπ μαζί - Νταν Στίβενς, καθώς κερδίζει 
με ασκαρδαμυκτί ζοριλίκια και χιούμορ, σε 
περιστάσεις και του σαλονιού και του λιμα-
νιού, την εμπιστοσύνη των οικοδεσποτών του 
και, πλέον, την προσοχή του Χόλιγουντ. 

Το χαρακτηρολογικό του... «Θεώρημα», μαζί 
με δραματουργικές κουμπουριές στο γάμο 
τού Καραγκιόζη, τον αντισιγαστήρα US 
σάτιρας και το λύσιμο / δέσιμο του μυθο-
πλαστικού κλείστρου, είναι που τον στήνει 
στον τοίχο - μαζί και την ταινία. Ο παιδαράς 
μπαίνει μαζί με τη μαμά στο γραφείο λυκει-
άρχη και αποσοβεί αποβολή τού bullied 
και υπερασπιζόμενου βίαια εαυτόν έφηβου 
κανακάρη, επισείοντας απειλή μήνυσης για 
έγκλημα μίσους; Yeah, right. Μια «Nip/Tuck» 
υπο-ίντριγκα κι ο υπεύθυνος για τη συμπε-
ριφορική εκτροπή τού λεβέντη γαλονάς, που 
δε θέλει να την πληροφορηθεί η ηγεσία του 
Σώματος αλλά αμέσως μετά ηγείται ενός 
κοντσέρτου για πολυβόλα μέρα μεσημέρι 
στον περίβολο πολιτών; Άντε γεια. Η τηλεο-
πτικιά Σίλα Κέλι κι ο φάτσας Λίλαντ Όρσερ 
με γένια τριών ημερών στον σκόπιμα σούρ-
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γελο ρόλο τού πατέρα; Camp κι αλλού αντ’ 
αλλού. Ατύπτως χειροβομβίδες σε καφετέρια 
με αθώους για να «σβήσει» τους μάρτυρες το 
αμοραλιστικά ξέσαλο πια καμάρι; Βάρδα για 
τη - διόλου - επιστημονική εξήγηση. Κυριολε-
κτικά R.I.P. (not) σε γκινιόλ σχολικό σκηνικό 
για το Halloween (με δωμάτιο με καθρέφτες! 
Ε ρε, budget που έχουν τα επαρχιακά δημό-
σια λύκεια στις ΗΠΑ...) με έναν ελεγειακό 
αφορισμό; Ναι, δείχνει μοδάτο και σινεφίλ - 
αλλά το αστείο παρατράβηξε.

Προτού τα εν λόγω σκάσουν στα μούτρα σου, 
θα χαρείς τα σφιχτά γυρίσματα σε σκηνές 
όπως του ξυλοφορτώματος των τεσσάρων, τα 
μα μου του νταβραντισμένου father figure με 
τον teenager (natural ο Μάγερ) κι ένα σεξάκι 
μετά μπάφου σε παρτάκι. Αλλά, να πάρει 
η οργή, έχεις να τα βάλεις με κάτι σαν «Το 
Μικρό Σπίτι στο Δάσος», τώρα ειδολογικά 
φευγάτο προς τα VHS αρρενωπής αδρεναλί-
νης, θα ‘θελε ευτράπελα κριτικό για θεσμούς 
και νευρώσεις της αστερόεσσας, με κάτι από 
Γουίλιαμ Κασλ, και για όλη την οικογένεια. 
Συγγνώμη κιόλας, όχι μόνο ο ήρωας, ούτε 
εγώ... πεθαίνω. «What the fuck?», που λέει κι 
η ξανθούλα scream queen στο φινάλε... 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Οι κασετάδες των action και σασπένς 
vintage εϊτίλας και οι παρομοίων γού-
στων απόγονοί τους μπορεί να πάθουν 
πλακάρα με τις ατμόσφαιρες και τη 
μετα-στίλβη τού φόρου τιμής (και 
όχι τόσο αίματος, δυστυχώς - R γαρ). 
Μουλτιπλεξάδες, αρκετούς θα σας βρει 
στο δόξα πατρί. Αρτχαουζάδες, πολύ 
ποταπό θέαμα, ούτε οι μπηχτές θα σας 
πουν πολλά. Λυσσάρες του «Downton 
Abbey», φάτε με τα μάτια το... Μάθιου 
Κρόλι φέτες και με υπερατλαντικό 
αξάν. Πληκτράδες μουσικόφιλοι, το 
soundtrack (τουλάχιστον) σκοτώνει. 
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