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εγαλώνοντας, φοβάσαι. Κοιτάς 
πίσω και σου φαίνεται απίστευτος 
ο χρόνος. Οι δεκαετίες. Κοιτάς 
μπροστά και… σου μοιάζει τόσο 

λίγο το υπόλοιπο. Ονειρεύεσαι να είναι η ταινία 
που δε θα τελειώσει ποτέ. Αλλά είσαι σίγουρος 
πως δεν υπάρχει happy end.

Τουλάχιστον, αποδέχεσαι τα καλά, υπομένεις τα 
άσχημα, αδιαφορείς για τα μέτρια. Όλα χρειά-
ζονται τη δική τους μερίδα αντοχής. Μιλώντας 
ανοιχτά, πάντοτε, φυσικά και προσωπικά, 
αισθάνομαι τυχερός που μπορώ ακόμη να κατα-
ναλώνω την κάθε μέρα της ζωής αυτής με τα 
δύο πράγματα που αγαπώ περισσότερο: το να 
γράφω και να βλέπω ταινίες (όταν αντιλήφθηκα 
πως συνδυάζονται ιδανικά αυτά μαζί, είχα βρει 
το «Rushmore» μου). Το πρώτο δεν έγινε ποτέ 
καταναγκαστικό ή υποχρέωση. Το δεύτερο, 
πλέον, γίνεται κάπως πιο βασανιστικό, αν καλο-
σκεφτείς το επίπεδο των φιλμ της σημερινής 
παραγωγής. Αυτό που κάποτε για μένα σήμαινε 
τη χαρά της ζωής, στο σήμερα με στρέφει για 
«σανίδα σωτηρίας» στο παρελθόν. Όταν θέλω 
να «γιορτάσω» το σινεμά με τον τρόπο που 
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Editorial 131

Hλίας Φραγκούλης

το αγάπησα, η (δια)φυγή βρίσκεται εκεί, στα 
περασμένα…

Κανένας σπουδαίος δεν είμαι, για να σου που-
λήσω «φιλοσοφία» και τσιτάτα στοχασμού. 
Βρίσκομαι εδώ ως θεατής, κατάφερα να (μετ)
εξελιχθώ σε «επαγγελματίας θεατής» (αθάνατη 
ατάκα του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη) και θέλω 
να συνεχίσω να έχω κοντά μου ανθρώπους που 
βρίσκουν μια κοινή αισθητική βάση με τα πράγ-
ματα που ακόμη με συνεπαίρνουν στο σινεμά. 
Γι’ αυτό υπάρχει και το FREE CINEMA. Γι’ 
αυτό και επεδίωξα την ελευθερία του. Κι αν 
διαφωνώ με πολλούς από εσάς, δε με νοιάζει 
και τόσο. Δεν αλλάζει μυαλά ο άνθρωπος. Ούτε 
εγώ, ούτε κι εσύ. Με νοιάζει, όμως, να βλέπεις 
ταινίες. Και να γεράσουμε μαζί, έτσι.

Υ.Γ. Ευχαριστώ για τις ευχές τις χθεσινές. Και 
για την αγάπη. Δεν είμαι ο πιο εύκολος άνθρω-
πος που μπορεί να αγαπήσει κανείς. Το ξέρω 
καλύτερα κι από εσένα.

http://www.iliaskyriazis.com/
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‘71  
(2014)

H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Θρίλερ

Σκηνοθεσία 
Γιαν Ντεμάνζ

Καστ 
Τζακ Ο’Κόνελ,  
Κίλιαν Σκοτ,  
Ντέιβιντ Γουίλμοτ,  
Μάρτιν ΜακΚαν,  
Σον Χάρις,  
Τσάρλι Μέρφι

Διάρκεια 
99’

Διανομή  
SEVEN FILMS / ΣΠΕΝΤΖΟΣ

Βρετανός στρατιώτης εγκαταλείπεται από λάθος 
στους δρόμους του Μπέλφαστ, κατά τη διάρκεια εξέ-
γερσης των ντόπιων, το 1971. Ολομόναχος και δίχως 
όπλο ή τρόπο να επικοινωνήσει με τους δικούς του, θα 
τη βγάλει ζωντανός μέχρι το ξημέρωμα; 

Ο Γιαν Ντεμάνζ έχει γυρίσει δύο μικρού μήκους ταινίες και 
από το 2007 έως το 2011 εργάστηκε στη βρετανική τηλεό-
ραση, σκηνοθετώντας επεισόδια για διάφορες σειρές. Το «’71» 
είναι η πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους. Η πρώτη του! Θα 
δεις το φιλμ κι ύστερα θα ψάχνεις πού να χτυπήσεις το κού-
τελό σου! Ειλικρινά, δε σου αφήνει πολλά λόγια αυτό που θα 
παρακολουθήσεις. Είναι αψεγάδιαστο, τραχύ σινεμά εντά-
σεων, με συνείδηση, συναίσθημα, ψυχρό ρεαλισμό, ανατριχί-
λες που θα γραπωθούν στη μνήμη σου για καιρό. 

Το πρώτο πράγμα που δείχνει να γνωρίζει και να σέβεται ο 
Ντεμάνζ, είναι το… σινεμά των ειδών, διάβολε! Ο άνθρωπος 
στήνει ένα γερό θρίλερ, τοποθετημένο σε ασυνήθιστο περι-
βάλλον, τόπο και χρόνο, σχεδόν ανανεώνοντας το genre και 
πιστοποιώντας ότι όταν έχεις την πρόθεση και την ιδέα, δε 
χρειάζεται να φοβάσαι τίποτα. Ευτυχώς, αυτός εδώ ο τύπος 
είχε και τη γνώση και την καπατσοσύνη να μην υπογραμμίσει 
ή να ρίξει το μεγαλύτερο βάρος τού φιλμ σε πολιτικά σχόλια 
και τοποθετήσεις, αλλά να διαμορφώσει ένα πεδίο εχθρικό 
με χαρακτήρες που λειτουργούν ως κακοί ή απλοί φονιάδες 
και όχι ουσιαστικά πιόνια στρατηγικής ταύτισης, είτε από την 
πλευρά των Βρετανών είτε από την πλευρά των Ιρλανδών. 

Μέσα σε λίγα μόνο λεπτά, ο Ντεμάνζ πετάει κυριολεκτικά 
τον ήρωά του σε μια εξέγερση δρόμου, μια χαοτική κατά-
σταση βίας, που υποχρεώνει το τάγμα του να τραπεί σε 
φυγή, αφήνοντας πίσω δύο νεαρούς φαντάρους, οι οποίοι 
ξυλοκοπούνται δίχως έλεος από τον όχλο των Ιρλανδών. Ο 
ένας από αυτούς δολοφονείται εν ψυχρώ, για να ξεκινήσει 

του Ηλία Φραγκούλη

16 οκτωβριΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας Άγγλος 
φαντάρος στην Ιρλανδία 
και τον κυνηγάει ο IRA 
να… του πάρει τα μυαλά. 
Με όπλα. Τσίτα σου τα 
κάνει τα νεύρα, μαλάκα 
μου! Πήγαινε τουαλέτα 
πριν αρχίσει το έργο.
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ένα ανθρωποκυνηγητό επιβίωσης για τον 
δεύτερο. Είναι εντελώς μόνος, δίχως όπλο, 
μπορεί μονάχα να τρέξει και… ούτε καν να 
γυρίσει πίσω και να δει τι ακριβώς τον περι-
μένει, καθώς οι σφαίρες τον σημαδεύουν 
από παντού. Αν θέλεις να «μειώσεις» τον 
Ντεμάνζ, αυτή η μεγάλη σε διάρκεια σεκάνς 
καταδίωξης οφείλει πολλά στη «σχολή» του 
Πολ Γκρίνγκρας (όχι στο στιλ της «Ματω-
μένης Κυριακής», αλλά των μετέπειτα 
περιπετειών του), με την κάμερα να τρέχει 
σα λυσσασμένη πίσω από το στρατιώτη 
Γκάρι Χουκ και το μοντάζ να θερίζει το 
σασπένς. «Κλεψιά» το ύφος; Ε, αν μπορούν, 
ας το κάνουν κι άλλοι, it’s a free world…

Η νύχτα πέφτει, το Μπέλφαστ δεν κλείνει 
μάτι και η πόλη παντού μοιάζει με ζώνη 
πυρός. Θα μπορούσε να ήταν οπουδήποτε 
στον… εμπόλεμο κόσμο, θα μπορούσε να 
ήταν ο αντίποδας του «Ο Σταθμός 13 Δέχε-
ται Επίθεση» (1976) του Τζον Κάρπεντερ, 
με τη δράση ειρωνικά αντεστραμμένη στο 
πλαίσιο αυτού του urban σκηνικού ανοι-
χτωσιάς, ή ακόμη και… η Τζέιμι Λι Κέρτις 
που τρέχει να κρυφτεί για τη ζωή της από 
τα χέρια του ψυχοπαθούς δολοφόνου στη 
«Νύχτα με τις Μάσκες» (1978)! Είπαμε, η 
ταινία είναι θρίλερ. Και μαζί με το σκοτάδι, 
έρχεται και η αποκάλυψη του αληθινού προ-
σώπου του Κακού.  
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Εδώ εισάγεται ο κυνισμός και μια διάθεση 
που εχθρεύεται την πολιτική σκοπιά στο 
«’71». Ο Ντεμάνζ δαιμονοποιεί την αντίπαλη 
πλευρά με έναν ύπουλο τρόπο, εκμεταλλευ-
όμενος στο έπακρο τις ισορροπίες ανάμεσα 
σε βρετανικό αλλά και ιρλανδέζικο μέτωπο. 
Και οι δύο πλευρές δρουν δίχως συνείδηση, 
το ανθρώπινο συμφέρον είναι η πολιτική 
αξία στην οποία πιστεύουν και η προδοσία 
είναι στο αίμα όλων! Έτσι, ο στρατιώτης 
Χουκ πρέπει να προσέξει όχι απλά σε ποια 
χέρια θα πέσει και από ποιον θα ζητήσει 
βοήθεια, αλλά, πάνω απ’ όλα, πόσο μπορεί 
να εμπιστευτεί τον κάθε επίδοξο «σωτήρα» 
του. Διπρόσωποι ή απλοί Άγγλοι πατριώτες, 
Ιρλανδοί του IRA σε εμφύλια κατάσταση 
πολέμου με συμπατριώτες τους, όλοι μπλέ-
κουν μεταξύ τους, δίχως το σενάριο να ζυγίζει 
ποιος έχει το δίκιο και ποιος όχι. Το δίκιο το 
έχει όποιος καταφέρει να εξουσιάσει τον 
άλλον. Και σ’ αυτή τη μάχη, η ζωή του Χουκ 
δεν έχει καμία σημασία. «Είσαι ένα κομμάτι 
κρέας», του λέει ο άνθρωπος που θα του 
προσφέρει τη μεγαλύτερη βοήθεια, μέσα στο 
ίδιο του το σπιτικό, με φόβο να τον «καρφώ-
σουν» οι γείτονες και συνάνθρωποί του. Ένας 
στρατιώτης είναι ένα κομμάτι κρέας. Κι ένας 
πόλεμος δεν είναι τίποτα περισσότερο από 
ένα βουνό κρέατος…  
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Στην πορεία εξέλιξής του, το «’71» μοιάζει 
με ένα τραύμα που δεν ξέρεις πώς μπορεί 
να επουλωθεί, ακόμη κι αν ο στρατιώτης 
Χουκ διασωθεί! Το συναίσθημα παγώνει, ο 
εγκλωβισμός γίνεται ξεκάθαρα ψυχικός και 
το μέσα είναι αυτό που ζητά την ουσιαστική 
φυγή. Εκεί είναι που ο Ντεμάνζ ολοκληρώ-
νει την ταινία όχι με μαστόρικες εντάσεις, 
αλλά με μια σιωπή που ταιριάζει ιδανικά στο 
εξπρεσιονιστικά βουβό, πονετικό πρόσωπο 
του Τζακ Ο’Κόνελ («Γροθιές στους Τοί-
χους»). Ο 24χρονος πρωταγωνιστής γεμίζει 
την οθόνη με ηρωισμό, εκφράσεις αθώας 
παιδικότητας, μια ορφάνια συμβολική αλλά 
και καίρια για το σχεδιασμό τού χαρακτήρα 
του, όπως ολοκληρώνει σωστά η κατάληξη 
του φιλμ. Θα τυποποιηθεί σε ρόλους βίαιους 
και ακραίους, πιθανότατα, όμως διαρκώς 
είχε κολλήσει στη σκέψη μου η ιδέα ότι 
έβλεπα μπροστά μου έναν μελλοντικό… 
Τζέιμς Μποντ (αν γύριζαν ένα «prequel» 
του franchise σήμερα, έτοιμος είναι, με star 
quality και ταλέντο)!

Τι άλλο μπορεί να ειπωθεί για το «’71»; 
Για σκηνοθετικό ντεμπούτο, μοιάζει με… 
μολότοφ που έσκασε στο κεφάλι σου! Με 
την πικρία τού φινάλε να γίνεται ανάσα που 
σε αποσυμπιέζει και κατεβάζει το σφυγμό 
σου, θα βγεις από την αίθουσα αμίλητος και 
σχεδόν σοκαρισμένος. Μόλις είδες την πρώτη 
αληθινά σπουδαία ταινία της σεζόν.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ακόμη κι αν δεν έχεις την παραμικρή 
ιδέα περί του ιστορικού και πολιτικού 
background τού φιλμ, το «’71» σε απο-
ζημιώνει με μια αφήγηση καταιγιστική, 
σασπένς θριλερικό και σκηνές ανθολο-
γίας που εκπλήσσουν για πρώτη ταινία 
μεγάλου μήκους. Απλά, ανακάλυψε ένα 
νέο, μεγάλο ταλέντο της κινηματογρα-
φικής τέχνης, προτού τον βουτήξουν οι 
μηχανισμοί της πιο mainstream βιομη-
χανίας. Ειλικρινά, δεν υπάρχει λόγος 
για τον παραμικρό δισταγμό! Σινεμά με 
κεφαλαίο Σ. Δες το όπως του αξίζει, σε 
αίθουσα. 
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GET ON UP (2014) 
  

του Άγγελου Μαύρου

Τζέιμς Μπράουν. Από τα 30’s ως τα 90’s. Ο μύθος και η 
αλήθεια. It’s a Man’s Man’s Man’s World. Super Bad…

Σιτεμένος διασκεδαστής κατευθύνεται προς συναυλιακή 
σκηνή ενώ στιχομυθίες απ’ το εμπειρικό back catalogue του 
έχουν πατήσει το play της θύμησης κι αντηχούν ανεξέλεγκτα 
στο μυαλό του. Και μετά... αλλού, φτιαγμένος με αγγελό-
σκονη αλλά εύγλωττος, κάνει οπλισμένος τον νταή εις βάρος 
ανύποπτων λευκών χαρτογιακάδων (επειδή μία τους έχεσε 
ανίδεη στην προσωπική τουαλέτα του) σε ενοικιαζόμενο 
γραφείο ιδιοκτησίας του, προτού καταδιωχθεί και συλληφθεί 
από την αστυνομία. Δώσε βάση στο skit και στο opening 
track: είναι τα κλειδιά του sol, το πρώτο για το ιμπρεσιονι-
σμών και μπρος-πίσω timeline αφηγηματικής ενορχήστρω-
σης σταθμών ρεζουμέ (σαν άσματα στο shuffle στο iPod του 
εγκεφάλου) και το δεύτερο για το ταλέντο τής εγωκεντρι-
κής αυτοκαταστροφικότητας του ανδρός, σ’ αυτό το φιξιόν 
remix tribute long play στο Νονό της Soul. Αυτό με το οποίο ο 
ασπρουλιάρης Τέιτ Τέιλορ («Οι Υπηρέτριες») τιμάει και τη 
μαύρη φυλή ξανά, τώρα μη δακρυικά, και ταυτόχρονα βάζει 
υποψηφιότητα για το Rock’n’Roll Hall of Fame των 35mm 
εργοβιογραφιών καθώς, παρά τα scratch του, «βαράει» όποια 
πλευρά του κι αν βάλεις - και δε συζητάμε, εννοείται, για το 
οπτικοακουστικό jukebox «ύμνων» που στραφταλίζει.

Θες Α side; Φωνάρα, χορευταράς, διασκεδαστής πρώτου 
μεγέθους. Συνομιλητής και συνεχιστής τού Little Richard. 
Προφητικός αυτοχρηματοδότης τού - καθότι ζωντανά ηχο-
γραφημένου LP, κυκλοφορημένου ανήκουστα για R&B καλ-
λιτέχνη - «Live at the Apollo» που αποδείχτηκε διαχρονικό 
best seller. Act - σβήστης των άγουρων Rolling Stones (ο fan 
Μικ Τζάγκερ, παραγωγός αυτού του φιλμ, δεν ξέχασε ποτέ) 
στο «The T.A.M.I. Show». Διοργανωτής των εμφανίσεών 
του εκτός συστήματος. Εφευρέτης τού ρυθμού downbeat (η 

η γνωμη του mr. klein

Μουσικόν, βιογραφι-
κόν, για τον τυπά που 
γέννησε τα γκιράπικα, 
Νονός της Soul κι έτσι. 
Ένα respect στον καλ-
λιτέχνη, αλλά τόση 
μελούρα σε στροφές, 
ούτε ο Τερλέγκας.

Είδος 
Μουσική Βιογραφία

Σκηνοθεσία 
Τέιτ Τέιλορ

Καστ 
Τσάντγουικ Μπόουζμαν,  
Νέλσαν Έλις,  
Νταν Άκροϊντ,  
Βαϊόλα Ντέιβις,  
Λένι Τζέιμς,  
Φρεντ Μέλαμεντ,  
Κρεγκ Ρόμπινσον,  
Τζιλ Σκοτ,  
Οκτέιβια Σπένσερ

Διάρκεια 
139’

Διανομή  
UIP

16 οκτωβριΟΥ 2014
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έμφαση στο «ένα» του μέτρου) και συνεκδο-
χικά του funk. On stage κήρυκας του πασι-
φισμού στο βοστωνέζικο νεολαιΐστικο crowd 
την επαύριο της δολοφονίας του Μάρτιν 
Λούθερ Κινγκ. Διεθνής αστέρας. Σαμπλαρι-
σμένος απ’ τους πάντες. Θες B side; Φυλακή 
στα 17 για σπάσιμο αμαξιού και κλέψιμο 
κουστουμιάς. Solo εις βάρος τού καλύτερου 
φίλου του και των υπολοίπων μελών των 
Famous Flames. Υποστηρικτής τού Προέ-
δρου Τζόνσον και του πολέμου στο Βιετνάμ. 
Υπερφίαλος και δυνάστης της κομπανίας 
του. Βιαιοπραγών και άπιστος σύζυγος κατά 
συρροή. Μπαταχτσής των μουσικών και της 
Εφορίας επιχειρηματίας. Ξανά στη στενή. 
Χρήστης.

Αλλά, διαβάζοντας δομικά τζαζεμένα και 
πάντα με νεύρο τα φύλλα της παρτιτούρας, 
είναι και στα interludes που ο Τέιλορ «γρά-
φει» κι εκπέμπει τις επιρροές, την παρα-
καταθήκη, τις πληγές, τις ματαιώσεις, τις 
νευρώσεις του αντιφατικού Mr. Dynamite ως 
μουσικού κι ως προσωπικότητας. Γιος αλκο-
ολικού καλυβίτη με φευγάτη κι αργότερα 
πουτάνα μάνα. Εξάχρονος άρπαγας παπου-
τσιών από κρεμασμένο brother. Μεγαλω-
μένος από θεία σε πορνείο. Ξεσηκωτής των 
moves ενός πάστορα. Μέλος gospel συνόλου 
στην ενορία. Nigga with attitude απέναντι 
στον όποιο white devil του κυκλώματος. 
Οικοδεσπότης στα ξαφνικά της λαϊκιάς 
mama του στα παρασκήνια του θριάμβου. 
Ιδιοκτήτης αεροπλάνου. Άγιος Βασίλης. 
Εμπνευστής της φιγούρας της κάπας στον 
γονατισμένο από εξάντληση βασιλιά. Θύμα 
ρατσισμού. Παρατημένος απ’ το συγκρότημά 
του. Sex Machine. Κληροδότης του «Say It 
Loud (I’m Black and I’m Proud)» στους επί-
γονους. «Ο Πιο Σκληρά Εργαζόμενος Άνδρας 
στη Show Business». 
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Με support - πλάι στις πολιτικές και φυλετι-
κές νότες - τη χρονομηχανή τού εικαστικού 
group που κάνει κυριολεκτικά after party, 
β(γ)άζοντας αφάνες / τρίκουμπα / φορ-
μάικες κτλ. άψογα, και ακομπανιαμέντο 
ινστρουμενταλίστες σε πλήρη αρμονία (από 
έναν φίλο και στη ζωή Blues Brother μέσω 
της Βαϊόλα «Μητέρα των Δακρύων» Ντέι-
βις ως το Λαφαγιέτ του «True Blood» στο 
ρόλο του κολλητού πρώτου αρχηγού των 
J.B.’s, Μπόμπι Μπερντ), αυτός με τον οποίο 
απλώς «την ακούς» είναι ο Μπόουζμαν. Στη 
δεύτερη, στον αντίποδα δοκιμή του με έναν 
έγχρωμο θρύλο (ως μπεϊζμπολίστας Τζάκι 
Ρόμπινσον στο περσινό, απρόβλητο εδώ 
«42»), ο τυπάς είναι αστέρι: παίζει με την 
πάνω σιαγώνα να φωλιάζει στην κάτω και 
να «τρώει» λέξεις στη διάλεκτο του Νότου, 
με το μικρόφωνο χουφτωμένο σαν pro, με το 
καιροφυλακτούν μάτι, με το σήμα κατατε-
θέν στροφή-σπαγγάτο-και-πάνω ατραξιόν 
της θεαματικής φάσης του χαρακτήρα (αν 
και το προτιμηθέν playback των original 
φωνητικών θα του στερήσει, μάλλον, την 
οσκαρική υποψηφιότητα).  



PAGE 21 



PAGE 22 | FREE CINEMA | ISSUE#131

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

«I Got You», λένε ήδη οι γκιράπες. «Papa’s 
Got a Brand New Bag» από άποψη 
storytelling, θα το δεις G Poly και όσοι 
ακόμη έχετε συνηθίσει από πιο crossover 
πενταγραμμικά biopics. Είχε γράψει και 
το «The Popcorn» ο μεγάλος - αλλά για 
σένα που το τρως, μικρέ, δε συστήνεται. 
Αν «χώνεις» άλλα, π.χ. Παντελίδη ή Μπί-
μπερ, κι αντέξεις το ρεπερτόριο, σε περι-
μένει και νύστα στην εδώ πίστα.

Και «Hold It» για την ιδιοφυή σεκάνς τού 
τυφλού fight club του μικρού Τζέιμς όταν το 
swing τρίο το γυρνάει σε φανκιά, το μάθημα 
beat to beat mixage κατάσαρκα στο «Cold 
Sweat», το σπιντάρισμα του «I Feel Good» 
απ’ το πλατό της ταινίας «Ski Party» στην 
ιστορική συναυλία στο Παρίσι, το Χορό της 
επευφημίας απ’ τους ανθρώπους της ζωής 
του στην πορεία προς το πάλκο πριν απ’ το 
a cappella του «Try Me» - όπου οι λέξεις «I 
need you» γίνονται μοτιβική επωδός της 
εξάρτησης του αρτίστα από το κοινό του (και 
τούμπαλιν) και syncopated riff μεταμέλειας. 
Στα outtakes, η πιο... χτυπητή αποστροφή 
τού ήρωα στο φακό (περί τιμήματος του να 
είσαι το αφεντικό) είναι φάλτσο στα όρια τού 
ψυχαναλυτικού λαϊκισμού παρότι συγχωρη-
τέα μιας και τσιτάρει ένα διάσημο line τού 
Μπράουν, το υφάκι μάσκας τού πρωταγωνι-
στή ψευτίζει τη μελωδία για μία και μοναδική 
φορά (πες το κι autotuning) στη σκηνή του 
ξεσπάσματος της οργής στο studio, καλλιτε-
χνική αδεία σε συμβάντα έχει αλλάξει ψιλό 
το τροπάρι, και τη σουρντίνα ή τα πηδήματα 
της βελόνας στ’ αυλάκια όπου είναι γραμ-
μένη η κατρακύλα τού CV τα πιάνει το αυτί. 
Αλλά το encore που δε ζήτησες ποτέ απ’ τα 
«Dreamgirls» και «Walk the Line» στο 
δίνει μόνο του το «Get on Up», εντυπωσι-
ακά… stereo. Σιγοντάρεις, παίζει δυνατά.
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ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
(2014) 
(IL CAPITALE UMANO) 

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Πάολο Βιρτσί 

Καστ 
Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι,  
Φαμπρίτσιο Μπεντιβόλιο,  
Βαλέρια Γκολίνο,  
Φαμπρίτσιο Τζιφούνι,  
Λουίτζι Λο Κάσο,  
Ματίλντε Τζόλι,  
Γκουλιέλμο Πινέλι

Διάρκεια 
111’

Διανομή  
STRADA FILMS

Στον ιταλικό Βορρά της ευρωστίας και της οικονομι-
κής ανάπτυξης (όπως τουλάχιστον επιβάλλει το κοι-
νωνικό status quo), ένα δυστύχημα και η αναζήτηση 
του πραγματικού υπαίτιου βάζει σε τροχιά σύγκρου-
σης δύο οικογένειες, όσο οι οπτικές των μελών της 
σχηματίζουν σταδιακά την αλήθεια. Τελικά, πόσο 
κοστίζει το ανθρώπινο κεφάλαιο;

Πριν δώσει την απάντηση, η ταινία μεταφέρει μια ιστορία 
καθαρά αμερικανικής προέλευσης στην ιταλική πραγματι-
κότητα (το βιβλίο «The Human Capital» του Στίβεν Άμιντον), 
περνώντας την μέσα από το φίλτρο της ιταλικής παρακμής 
και πολιτικοοικονομικής διαφθοράς. Αυτό που ξεκινά στο 
χαρτί ως μια ιστορία για την πτώση του «αμερικανικού ονεί-
ρου», στα χέρια του Πάολο Βιρτσί αποκτά ακόμα περισσό-
τερο βάθος και αιχμή, ενσωματώνει τη νοοτροπία της γειτο-
νικής χώρας και καταλήγει να ανάγεται σε κάτι τρομακτικά 
οικείο, που θα μπορούσε κάλλιστα να «βασίζεται σε πραγμα-
τικά γεγονότα».

Ξεκινώντας από τα ασαφή γεγονότα μιας κρίσιμης βραδιάς, 
ο Βιρτσί χωρίζει την αφήγηση σε τρία διακριτά κομμάτια, 
αναλύοντας ουσιαστικό το κεντρικό πρόβλημα στις επιμέ-
ρους διαστάσεις του, δίνοντας σταδιακά, μέσα από τις πολ-
λαπλές οπτικές, όλα τα στοιχεία της ιστορίας. Αυτή η παρα-
μετροποίηση βοηθά στην ανάλυση της ίδιας της κατάστασης, 
χωρίς να κάνει ποτέ την αφήγηση να δείχνει δαιδαλώδης, 
ενώ οι κεντρικές ερμηνείες που ορίζουν κάθε κεφάλαιο του 
φιλμ παρουσιάζουν τρεις διακριτά ξεχωριστούς χαρακτήρες, 
που πηγαίνουν από την κωμωδία στο μελόδραμα και, τελικά, 
στο καθαρά κοινωνικό πλαίσιο, δίνοντας τα στάδια εξέλι-
ξης ενός προβλήματος, χωρίς ουσιαστική λύση. Η δίψα ενός 
πάτερ φαμίλια για οικονομική επιτυχία και οι συνέπειες της 
αποτυχίας, οι ενδεχομένως μάταιες επιδιώξεις μιας καταπι-

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

16 οκτωβριΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Χτυπάει μια τζιπούρα 
έναν ποδηλάτη και 
καίγεται το Κορδελιό. 
Δυστυχώς, είναι πολλοί 
οι χαρακτήρες στο έργο, 
τι να σου κάνει η μια 
τζιπούρα…
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εσμένης συζύγου - τρόπαιου και μια νεανική 
ερωτική ιστορία που κάπως στράβωσε στην 
πορεία, δίνουν τα βήματα εξέτασης ενός 
μυστηρίου που αναζητά τον ένοχό του. Ή, 
έστω, κάποιον ένοχο.

Με αυτό τον τρόπο, «Το Ανθρώπινο Κεφά-
λαιο» αποδεικνύεται αφοπλιστικά πλήρες 
και πολυεπίπεδο, παρά τη φαινομενικά μονο-
διάστατη αρχή του. Αυτό που ξεκινά ως μια 
απλή ιστορία αναζήτησης του ενόχου, γίνεται 
στην πορεία μια ιστορία για την κοινωνική 
και την ηθική κρίση, τη δύναμη του φαίνε-
σθαι και την επιβολή των χλιδάτων προτύ-
πων, τα επιβεβλημένα κοινωνικά μοντέλα και 
τις καταπιεσμένες ανάγκες, χωρίς να κατα-
φεύγει σε υπερβολικές υστερίες και φωνές, 
όπως συμβαίνει συχνά με τις ιταλικές ταινίες. 
Ο Βιρτσί καταφέρνει να διατηρεί τον έλεγχο 
της κατάστασης, να αυξομειώνει την ένταση 
της αφήγησης και να αλλάζει συνεχώς ταχύ-
τητα και οπτική, με μοναδικό στόχο την 
πλήρη περιγραφή της κατάστασης και την 
είσοδο του θεατή σε έναν κόσμο αντικρου-
όμενων συμφερόντων και συγκρουόμενων 
δυνάμεων, χωρίς η ταινία να χάνει ποτέ τον 
εμπορικό της χαρακτήρα. Δεν υπάρχει αμφι-
βολία ότι αυτό το φιλμ είναι φτιαγμένο με 
στόχο το ευρύ κοινό. Το ευτυχές, όμως, είναι 
ότι δεν κοροϊδεύει τη νοημοσύνη του, ούτε 
έχει στόχο να τον χειραγωγήσει. Ταυτόχρονα, 
γίνεται επικίνδυνα επίκαιρη, ακόμα και για 
την ελληνική πραγματικότητα, υπενθυμίζο-
ντας ανησυχητικά γνώριμες καταστάσεις και 
φέροντας στη μνήμη γεγονότα ενός όχι και 
τόσο μακρινού παρελθόντος, που προσφέ-
ρουν τουλάχιστον τροφή για σκέψη. 
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Ο ορισμός του «ανθρώπινου κεφαλαίου» 
σε οικονομικούς όρους έρχεται ακριβώς στο 
τέλος της ταινίας, ως κατακλείδα των γεγο-
νότων και των διαδικασιών που μονοπωλούν 
την οθόνη για τις προηγούμενες σχεδόν δύο 
ώρες, ως το ηθικό δίδαγμα μιας ιστορίας, η 
οποία ξεκινά καθαρά επικεντρωμένη σε μια 
ομάδα ανθρώπων για να αποκαλύψει σταδι-
ακά το πραγματικό κοινωνικό της πρόσωπο. 
Είναι αλήθεια πως σε αυτή την ύστατη 
στιγμή, το φιλμ πλησιάζει επικίνδυνα το 
λαϊκισμό και κινδυνεύει να γκρεμίσει ό,τι με 
προσοχή έχει χτίσει. Ευτυχώς, η ισχύς τής 
μέχρι τότε σκηνοθετικής ματιάς είναι τόσο 
δυνατή, που καταφέρνει να ξεπεράσει την 
εντύπωση αυτού του τελικού παραστρατήμα-
τος, ακόμα και μερικές ευκολίες και στερεο-
τυπικές αντιμετωπίσεις τού σεναρίου (κυρίως 
στο τρίτο μέρος). Κανείς, όμως, δεν μπορεί 
να αμφισβητήσει ότι η καρδιά τής ταινίας 
βρίσκεται στο σωστό σημείο. «Το Ανθρώ-
πινο Κεφάλαιο» είναι, στην τελική, εμπο-
ρικό αλλά σοβαρό σινεμά, που σέβεται το 
κοινό του ενώ δε συμβιβάζει την άποψή του. 
Μακάρι να συνέβαινε αυτό και στον ελληνικό 
κινηματογράφο κάποτε...
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Είχες δει την «Τέλεια Ομορφιά» και 
έβριζες όσους στην είχαν προτείνει; 
Ευκαιρία να πάρεις το αίμα σου πίσω! 
Ψάχνεις να βρεις ένα κοινωνικό έργο 
της προκοπής που δεν αφορά χαμένους 
έρωτες και καταδικασμένες αγάπες; 
Για σένα χτυπάει το καμπανάκι. Έχεις 
απηυδήσει με τους τίτλους των ειδή-
σεων και θες απλά να χαλαρώσεις; 
Χμμμ, μάλλον δύσκολα θα τα βρεις εδώ. 
Αναρωτιέσαι σε ποιο «young adult» 
βιβλίο βασίζεται η ταινία; Ευχαριστείς, 
αλλά δε θα πάρεις.
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ΤΑ ΤΕΡΑΤΟΚΟΥΤΑΚΙΑ  
(2014)
(THE BOXTROLLS)   

Είδος 
Animation

Σκηνοθεσία 
Άντονι Στάκι,  
Γκρέιαμ Άναμπλ

Διάρκεια 
96’

Διανομή  
UIP

Υπόγεια κοινωνία από φιλικά αλλά παρεξηγημένα 
τερατάκια μεγαλώνουν ορφανό αγόρι σα να ήταν 
ένας από αυτούς, προσφέροντάς του ουσιαστικά την 
οικογένεια που δεν είχε ποτέ. Ως έφηβος, πια, θα τα 
βοηθήσει να επιβιώσουν από τη μανιώδη (με στόχο 
την ολοκληρωτική εξόντωση) επίθεση που δέχονται 
από μεγαλομανή τρελάρα, ο οποίος έχει βάλει στο 
μάτι τα αποθέματα τυριού τού παλατιού. Συμβαίνουν 
και στα καλύτερα παραμύθια.  

Στο πρώτο τέταρτο από τα «Τερατοκουτάκια» (όπως 
αποδόθηκε… παιχνιδιάρικα στα ελληνικά το πρωτότυπο 
«Boxtrolls»), δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου λόγια και διάλο-
γοι παρά μόνο η έντονων ηχοχρωμάτων μουσική του Ντάριο 
Μαριανέλι να συνοδεύει τις υπέροχες εικόνες, που διηγού-
νται το origin της ιστορίας, πανέμορφο, γοτθικό, σκοτεινό, 
όπως θα ήταν ένα παραδοσιακό παραμύθι των αδελφών 
Γκριμ. Είναι μια φανταστική εκκίνηση που τονίζει όλα εκείνα 
τα στοιχεία της Laika, που έκαναν το «ParaNorman» τόσο 
ιδιαίτερη ταινία (σωστή αίσθηση timing, απόλυτα κινημα-
τογραφική αισθητική, προσοχή στη λεπτομέρεια, ακριβείς 
δόσεις χιούμορ, έμφαση στο κινηματογραφικό παρελθόν, 
κυρίως, των ταινιών τρόμου) και επιβεβαιώνει ότι, στις προ-
θέσεις των δημιουργών, η καρδιά της ταινίας είναι εξίσου 
σημαντική με την (άψογη) τεχνική της.

Επιβεβαιώνει, επίσης, τη διάθεση των δημιουργών να συνδυ-
άσουν το λεγόμενο «παιδικό» θέαμα με πιο σκοτεινές θεματι-
κές, να ισορροπήσουν ανάμεσα στο υλικό για όλη την οικογέ-
νεια και την υποψία περισσότερο ενήλικων επιρροών και να 
τονίσουν κυρίως το προσωπικό ταξίδι των χαρακτήρων τους 
αντί να επενδύσουν σε μια αυστηρή πλοκή με συνοχή, που 
να διηγείται μια απλή αλλά σφιχτοδεμένη ιστορία. Για αυτόν 
το λόγο, τα «Τερατοκουτάκια» ξεκινούν ως ένα τυπικό (αλλά 

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

16 οκτωβριΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένα μικρό αγοράκι 
και το μεγαλώνουν… 
τερατοκουτάκια. Και θα 
πιώ απόψε το φεγγάρι.
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παραπάνω τρομακτικό από όσο θα περίμενε 
ένας γονιός) παραμύθι, για να εξελιχθούν 
σε μια ιστορία ενηλικίωσης (που δεν αφορά 
απαραίτητα μόνο τον πρωταγωνιστικό χαρα-
κτήρα), να συνεχίσουν ως αντιρατσιστικό 
μανιφέστο και να καταλήξουν σε ένα αντι-
συμβατικό φινάλε, που αγνοεί την υπόλοιπη 
ροή της υπόθεσης για να αφοσιωθεί στα 
πάθη τού «κακού» της ιστορίας, που θα απο-
δειχθούν και η ίδια η καταστροφή του.

Παρά τις προθέσεις, όμως, αν πάρει κανείς 
τα κομμάτια μεμονωμένα, αντιλαμβάνεται 
ότι η εξέλιξη δεν απομακρύνεται και πολύ 
από τις συμβατικές διαδρομές (βασίζεται 
σε ένα παιδικό βιβλίο εξάλλου, το «Here Be 
Monsters» του Άλαν Σνόου) ή τα συνήθη 
αφηγηματικά κόλπα που έχουμε συνηθίσει 
από το σύγχρονο animation. O απόκληρος 
ήρωας, οι παρεξηγημένοι χαρακτήρες, ο 
ύπουλος κακός που προσπαθεί να αλλάξει την 
όψη των γεγονότων προς το συμφέρον του, 
οι κωμικές νότες που διακόπτουν τη ροή της 
δράσης και ενίοτε περιλαμβάνουν και σωμα-
τικά υγρά, ο ήρωας που αντιλαμβάνεται την 
αλήθεια αλλά δεν τον πιστεύει κανείς, η αξία 
της οικογένειας στο πέρασμα του χρόνου, η 
δύναμη του ίδιου του ανθρώπου να ορίζει τον 
εαυτό του σε αντίθεση με τις κοινωνικές συμ-
βάσεις βρίσκονται όλα εδώ, προσφέροντας 
έναν πλούσιο συναισθηματικό καμβά και ένα 
πρώτης τάξεως διδακτικό θέαμα για τα παι-
διά - αλλά και λίγο πιο «ασφαλές» από όσο 
θα επιθυμούσε ένας ενήλικος θεατής. Μόνο 
οι τρομακτικές πινελιές ίσως χτυπήσουν 
καμπανάκι κινδύνου στο «ελεγκτικό» γονικό 
μάτι, όμως τα πάντα μέχρι τότε παραμένουν 
απόλυτα διασκεδαστικά αλλά και φανερά 
αναμενόμενα (με εξαίρεση, όπως είπαμε, το 
φινάλε, που, αν και ξεφεύγει από τη νόρμα 
επιλέγοντας να επικεντρωθεί απόλυτα στον 
κακό του, κινδυνεύει να χαρακτηριστεί και 
κάπως υποτονικό). 



PAGE 35 



PAGE 36 | FREE CINEMA | ISSUE#131

Είναι βέβαια αστείο να μιλάμε για γνώριμο 
υλικό σε μια ταινία που αφορά ένα ορφανό 
αγόρι, το οποίο μεγαλώνει μέσα σε μια ομάδα 
υπόγειων troll, που ντύνονται με χάρτινα 
κιβώτια. Ύστερα από δεκάδες animated ται-
νίες και - ανάμεσά τους - μερικά πραγματικά 
αριστουργήματα, ορισμένες αφηγηματικές 
προσεγγίσεις έχουν, πλέον, γίνει τόσο συχνές 
όσο και οι «ανατροπές» ενός ρομαντικού 
φιλμ. Ευτυχώς, στα «Τερατοκουτάκια» υπάρ-
χει χώρος για μερικές εκπλήξεις, οι οποίες 
περιέχουν απρόσμενα έναν drag queen 
χαρακτήρα κι έναν περισσότερο περίπλοκο 
από όσο συνηθίζεται ρόλο κακού, αλλά και 
μερικές γνήσια συγκινητικές στιγμές, οι 
οποίες αναμενόμενα έχουν να κάνουν με 
τη συνειδητοποίηση των ιδιαίτερων ικανο-
τήτων τού κάθε ανθρώπου, που κάνουν την 
ταινία διασκεδαστική και ανώδυνη μέχρι 
τους τίτλους τέλους (οι οποίοι περιέχουν και 
μια σκηνή που κλείνει ιδιοφυώς το μάτι στο 
θεατή, σπάζοντας τον τέταρτο τοίχο). 

Η δε τεχνοτροπία του φιλμ παραμένει εντυ-
πωσιακή, με το 3D να βυθίζει το θεατή στον 
κόσμο του με αποτελεσματικότητα, δίνοντας 
βάθος στην ομιχλώδη πόλη και προκαλώντας 
την εξερεύνηση κάθε γωνίας τής οθόνης, σα 
να πρόκειται για κυνήγι θησαυρού. Μήπως, 
τελικά, φταίμε εμείς που ξεκινήσαμε να 
έχουμε υπερβολικές απαιτήσεις από το σύγ-
χρονο animation ή απλά το ένδοξο παρελθόν 
τού είδους μας αποτρέπει από το να χαιρό-
μαστε τις απλώς «fun» προσθήκες στο είδος; 
Προβληματίζομαι.



PAGE 37 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν είσαι γονιός και έχεις κουραστεί να 
βλέπεις τα άπαντα της Barbie στον κινη-
ματογράφο, θα φωνάξεις με ενθουσια-
σμό «Αλληλούια!». Αν πάλι ψάχνεις κάτι 
απόλυτα πρωτότυπο και μοναδικό, δε 
θα το ανακαλύψεις εδώ - αλλά αυτό δε 
σημαίνει ότι δε θα περάσεις ένα ευχά-
ριστο βράδυ. Τα «μηνύματα» τα έχεις 
εμπεδώσει εδώ και καιρό, όμως είναι 
δύσκολο να αντισταθείς σε μια καλοει-
πωμένη ιστορία, έτσι δεν είναι;
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ANNABELLE (2014)

Είδος 
Τρόμου

Σκηνοθεσία 
Τζον Ρ. Λεονέτι

Καστ 
Άναμπελ Γουόλις,  
Γουόρντ Χόρτον,  
Τόνι Αμεντόλα,  
Άλφρι Γούνταρντ

Διάρκεια 
98’

Διανομή  
VILLAGE FILMS

Θυμάσαι εκείνη τη σκιαχτική, πανάσχημη κούκλα, 
ονόματι Άναμπελ που έκανε ένα πέρασμα από το περ-
σινό, αναπάντεχο hit, «Το Κάλεσμα»; Ε, εδώ πρωτα-
γωνιστεί ως αγωγός δαίμονα που στοιχειώνει αλύπητα 
νεαρή σύζυγο και μητέρα, βάζοντας σε μεγάλες, επι-
κίνδυνες περιπέτειες την ίδια, τον άνδρα και τη νεο-
γέννητη κόρη τους.  

Ως (έμπειρη) θεατής, δεν τρομάζω εύκολα. Πολύ σπάνια η 
καρδιά μου ποδοβολεί τόσο αδυσώπητα το στήθος, ανίκανη 
να αντιμετωπίσει τις εικόνες στο πανί, ώστε να χρειαστεί, 
αντανακλαστικά, με την τρίχα κάγκελο, να αποστρέψω το 
βλέμμα ή να καλύψω τα μάτια με τα χέρια. Τις λίγες φορές 
που κάτι τέτοιο συμβαίνει ή βρίσκομαι αντιμέτωπη με βία 
γυρισμένη με ωμό ρεαλισμό (το μισάωρο της απόβασης στη 
«Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν»), ή με τρόμο που υπαι-
νίσσεται, αλλά ελάχιστα ιδώνεται (το υποβλητικό παιχνίδι 
που στήνει ο Αλεχάντρο Αμενάμπαρ με τους ήχους, τις σκιές 
και το σκοτάδι στο «Οι Άλλοι»). Και όσο περνούν τα χρόνια 
(και η εμπειρία μεγαλώνει), τόσο λιγότερες γίνονται οι πιθα-
νότητες να πάρω μια καλή, χορταστική τρομάρα στο σινεμά.

Φέτος, όμως, μετά από πολλά χρόνια, την πάτησα δις, μέσα 
σε ένα μήνα! Από εκεί που δεν το περίμενα. Πρώτα με μια 
σκηνή από το παραλίγο αριστουργηματικό «Nymph()
maniac - The Directors’ Cut: Μέρος ΙΙ» του Τρίερ, που 
όμως αποτελεί θέμα για μια άλλη, εντελώς διαφορετική 
συζήτηση. Και μετά, με δύο-τρεις σεκάνς αυτού του prequel 
του «Καλέσματος».

Στην αρχή και μέχρι περίπου τα μισά, όσο η άπειρη σύζυ-
γος, Μία, είναι ακόμη έγκυος, ήμουν χαλαρή και… light. To 
«Annabelle», αν και αρκετά καλοφτιαγμένο, με (απλά) OK 
ερμηνείες και εύστοχο, καλοκουρδισμένο για το είδος του 
soundtrack, ακολουθεί σαφώς την πεπατημένη. Ξεκινώ-

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

16 οκτωβριΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Είναι μια κούκλα σαν 
τα κρύα τα νερά (της 
παγοκολόνας η ομορ-
φιά, μιλάμε) και κάνει 
«μπου» σε νεαρή μάνα 
γιατί είναι και σατανι-
κιά. Τσάκι, γύρνα πίσω!
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ντας όπως ακριβώς και το «Κάλεσμα» (με 
δύο νεαρές γυναίκες και έναν νέο άνδρα 
να αφηγούνται τα παθήματά τους με την εν 
λόγω κούκλα στους Εντ και Λορέιν Γουόρεν), 
εξελίσσεται μην έχοντας τίποτα περισσότερο 
να επιδείξει από τη θαυμάσια retro ατμό-
σφαιρα των αρχών των 70’s, μερικά, περιστα-
σιακά, φευγαλέα και λίγο-πολύ προβλέψιμα 
«μπου!» (κατά τη διάρκεια και λίγο κατόπιν 
του τηλεφωνήματος της Μία στην Άμεσο 
Δράση, καθώς και το κάθε άλλο παρά απρό-
οπτο στην κατάληξή του παράλληλο μοντάζ 
με την τηλεόραση, τη μηχανή του ραψίμα-
τος και το… παραψημένο popcorn), και μια 
ενοχλητική απορία: μα πόσο πια συλλεκτική 
είναι αυτή η κούκλα, που παρά την τόσο 
άσχημη, κακιά μουτσούνα της κερδίζει περίο-
πτη θέση, και μάλιστα σε παιδικό δωμάτιο;

Έλα, όμως, που άπαξ και η Μία γεννήσει (τη 
γλυκύτατη Λία) και η οικογένεια μετακομίσει 
σε ολοκαίνουργια, ολίγον goth (στα χρώματα, 
σαν τη σχεδόν μαύρη, απροσδιόριστη μίξη 
στους τοίχους του σαλονιού του ζευγαριού, 
και στις υπόγειες αποθήκες της) πολυκα-
τοικία… ο τρόμος, ο τρόμος! Δεν είναι ότι η 
«Annabelle» παύει να προχωρά σε κοινότο-
πους ατραπούς και αρχίζει να πρωτοτυπεί. 
Ή ότι πρόκειται να σε στοιχειώσει μια ζωή, 
όπως αριστουργήματα του είδους, σαν τον 
«Εξορκιστή». Είναι, ότι αντίθετα με το 
«Κάλεσμα» που μας φλόμωσε στις αναφο-
ρές σε εμβληματικές ταινίες τους είδους, 
εδώ ξυπνούν μόνο μνήμες από «Το Μωρό 
της Ρόζμαρι». Είναι επίσης, πως μπορεί 
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ο - πολυγραφότατος ως διευθυντής φωτο-
γραφίας, σχετικά νεόκοπος ως - σκηνοθέτης, 
Λεονέτι, να μην ανακαλύπτει την πυρίτιδα 
στον υπαινικτικό τρόμο, χειρίζεται όμως 
τόσο καλά τα εκφραστικά του μέσα (κυρίως 
το βάθος πεδίου στους απειλητικά κενούς 
χώρους, και τους πανοραμικούς φακούς, που 
διαστρεβλώνουν ελαφρά την εικόνα και της 
δίνουν ταιριαστά αλλόκοτη όψη), που σε του-
λάχιστον τρεις σκηνές τα χρειάζεσαι (για 
να το πω ευγενικά) κανονικά...

Στο υπόγειο, στην υποφωτισμένη αποθήκη, 
όπου ένα μωρό κλαίει γοερά, και στην πανι-
κόβλητη τρεχάλα στη σκάλα του κλιμακο-
στασίου που ακολουθεί. Στο σαλόνι, μετά 
την επίθεση στη Λία με τα βιβλία, όταν πίσω 
από την πλάτη τής Μία η Άναμπελ αρχίζει να 
σηκώνεται όρθια. Και λίγο πριν το - δυστυ-
χώς, εντελώς αταίριαστα τακτοποιημένο, 
θρησκόληπτο και σχετικά ευτυχές - φινάλε, 
από τη στιγμή που ο παπάς στη πόρτα ουρ-
λιάζει «Είθε ο Θεός να λυπηθεί την ψυχή 
σου» και μετά. Όταν αυτά που βλέπεις (ένα 
κόκκινο, δαιμονικό μάτι εδώ, ένα λευκοντυ-
μένο φάντασμα εκεί) είναι πολύ λιγότερα από 
όσα ακούς και - κυρίως - όσα φαντάζεσαι.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Τίποτα πρωτότυπο ή διαχρονικό δε 
θα δεις εδώ, ιδιαίτερα αν είσαι fan του 
τρόμου. Πιο προσγειωμένο και λιτό στη 
φιλοδοξία του όμως, και λιγότερο εκβι-
αστικό ως συνταγή από το «Κάλεσμα» 
(του οποίου αποτελεί prequel / spin-
off), διαθέτει ένα συχνά-πυκνά, ανα-
τριχιαστικά, σαδιστικά ύπουλο δεύτερο 
μισό, που δεν αποκλείεται να σε κάνει 
να… ξέρεις τι μέντες ή μαλλί!
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ΛΑΘΟΣ  
ΣΤΟ ΛΑΘΟΣ (2014)
(MEA CULPA)

16 οκτωβριΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Είναι δύο φίλοι μπάτσοι, 
αλλά χωρίζουν μετά από 
κακό τροχαίο και μετά 
κάτι μαφιόζοι κυνη-
γάνε το παιδί του ενός 
γιατί είναι μάρτυρας κι 
ύστερα… ήρθε ο Φώσκο-
λος. Στάθη Θεοχάρη, 
λείπεις.

Είδος 
Αστυνομική Περιπέτεια

Σκηνοθεσία 
Φρεντ Καβαγέ

Καστ 
Βενσάν Λεντόν,  
Ζιλ Λελούς,  
Ναντίν Λαμπακί,  
Μαξ Μπεσέτ ντε Μαλγκλέβ

Διάρκεια 
90’

Διανομή  
ODEON

Δυο φίλοι, συνεργάτες αστυνομικοί, ο Σιμόν και ο 
Φρανκ, αναγκάζονται να χωριστούν όταν ο ένας τους 
προκαλέσει ένα δυστύχημα που θα τον οδηγήσει 
εκτός της αστυνομίας και θα τον γεμίσει ενοχές. Από 
ένα τυχαίο περιστατικό, η οικογένεια του Σιμόν θα 
βρεθεί σε κίνδυνο και οι δύο πρώην συνεργάτες θα 
ενωθούν και πάλι. 

Ποιος να το φανταζόταν ότι ο Γάλλος Φρεντ Καβαγέ θα 
έβαζε τα γυαλιά στους Αμερικανούς συναδέλφους του στην 
κατασκευή μιας ταχύτατης και ευρηματικής αστυνομικής 
περιπέτειας. Ο Καβαγέ έχει δώσει δείγματα δουλειάς με τις 
προηγούμενες ταινίες του, τις «Επόμενες Τρεις Μέρες» 
(που είδαμε σε remake με το Ράσελ Κρόου), και το «Τρεις 
Ώρες Διορία», αλλά το «Λάθος στο Λάθος» είναι μάλ-
λον η πιο εντυπωσιακή του δουλειά, ειδικά ως κατασκευή. 
Δεν είναι μια «σοβαρή» ταινία ή ένα δράμα αξιώσεων. Έχει 
υπερβολές, οι οποίες σε αρκετά σημεία ξεπερνούν τα όρια 
της απιθανότητας. Από την άλλη πλευρά, όμως, όταν έχουμε 
συνηθίσει αυτά τα στοιχεία στα αμερικανικά blockbuster, 
γιατί να μην τα «συγχωρήσουμε» σε μια γαλλική παραγωγή; 
Ειδικά όταν το γύρισμα, ο ρυθμός και το μοντάζ μοιάζουν να 
μην έχουν κανένα κενό.

Το στόρι τού «Λάθος στο Λάθος» συνδυάζει το κλασικό 
αστυνομικό buddy movie με δραματικά στοιχεία των γαλ-
λικών αστυνομικών φιλμ, που γίνονται εμφανέστερα στη 
σεναριακή ανατροπή τού τέλους. Κεντρικό πρόσωπο στην 
αρχή είναι ο Σιμόν, την ιστορία του οποίου μαθαίνουμε σε μια 
σκηνή χωρίς διάλογο, με χρονικές εναλλαγές ανάμεσα στο 
παρόν και στο παρελθόν και στους φωτισμούς. Δεν μπορείς 
να καταλάβεις όλες τις λεπτομέρειες, όμως, ξέρεις ότι κάτι 
βαραίνει αυτόν τον άνδρα.

Είναι το δυστύχημα που έχει προκαλέσει, οδηγώντας μεθυ-

του Παναγιώτη Παναγόπουλου
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σμένος, κάτι που έγινε αιτία να φύγει από 
την αστυνομία και να δουλεύει σε εταιρεία 
security, να χωρίσει και να μην είναι κοντά 
στο γιο του, να ζει με τύψεις κι ενοχές. Όταν 
ο μικρός γίνει μάρτυρας δολοφονίας, η οικο-
γένεια του Σιμόν θα βρεθεί στο στόχαστρο 
μαφιόζων και θα αρχίσει μια ασταμάτητη 
καταδίωξη. Ο Σιμόν, με τη βοήθεια του 
Φρανκ, θα αντιμετωπίσει τους εγκληματίες, 
πρώτα σε μια περιοχή με εγκαταλειμμένα κτί-
ρια, μετά σε ένα club και στο τέλος πάνω σε 
ένα τρένο. Η δράση είναι συνεχής, ο ρυθμός 
ταχύτατος και πολύ το σασπένς. Στο φινάλε, 
το κεντρικό πρόσωπο γίνεται ο Φρανκ, κλεί-
νοντας λογαριασμούς με μια μοιρασιά ανά-
μεσα στους δύο βασικούς χαρακτήρες και με 
την υποψία ότι και αυτή την ταινία σύντομα 
μπορεί να την ξαναδούμε σε remake…

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Μην περιμένεις βαρύ δράμα (αν και 
το μελό τραβάει μαλλί σε κάποια επε-
ξηγηματικά flashback) και σοβαρή 
ανάλυση χαρακτήρων. Για μια αστυνο-
μική περιπέτεια μιλάμε, για το μεγάλο 
κοινό. Αν θέλεις να δεις γρήγορη δράση 
και σασπένς, μην αφήσεις τη γαλλική 
γλώσσα να σε αποτρέψει από το να 
παρακολουθήσεις μια επιτυχημένη 
στους στόχους της ταινία.
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ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ 30,5 ΜΕΤΡΑ 
ΜΑΚΡΙΑ (2014)
(THE HUNDRED-FOOT JOURNEY)

16 οκτωβριΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι Ινδοί στη 
Γαλλία και ανοίγουνε 
φαγάδικο απέναντι σε 
εστιατόριο μιας κυρά-
τσας τύπου «κύριε 
Πρέσβη, μας κακομα-
θαίνετε». Εγώ από πιτό-
γυρο κιουζίν ξέρω μόνο, 
μαντάμ.

Είδος 
Δραματική Κομεντί

Σκηνοθεσία 
Λάσε Χάλστρεμ

Καστ 
Έλεν Μίρεν,  
Ομ Πούρι,  
Μανίς Νταγιάλ,  
Σαρλότ Λε Μπον

Διάρκεια 
122’

Διανομή  
ODEON

Μετά το θάνατο του εστιατορίου και της μητέρας / 
chef πίσω στην πατρίδα, η εξαμελής οικογένεια Ινδών, 
Καντάμ, περιπλανιέται στην Ευρώπη αναζητώντας 
μια καινούργια αρχή. Τη βρίσκει σε γραφικό χωριό 
της Γαλλίας, όπου ο μπαμπάς αποφασίζει να ανοίξει 
κλασικό ινδικό φαγάδικο απέναντι από το βραβευ-
μένο με αστέρι Michelin restaurant της snob μαντάμ 
Μαλορί, σπρώχνοντας τον μεγάλο γιό, Χασάν, να ανα-
καλύψει το τεράστιο ταλέντο του στη μαγειρική.

Το σινεμά του Χάλστρεμ θέλει πια προσοχή. Γιατί μπορεί να 
σε… λιγώσει από την υπερβολική γλύκα - σαν πηγμένο στη 
ζάχαρη γλυκό, που μπορεί να σε παραπλανήσει με μερικές 
στιγμές απόλαυσης, αλλά αργά ή γρήγορα σου κάθεται 
βαρύ κι ασήκωτο στο στομάχι. Τίποτα πια στο σινεμά του δε 
θυμίζει κάτι από τη σουηδική («Σαν Αδέσποτο Σκυλί» του 
1985) ή την αμερικάνικη («Τι Βασανίζει τον Γκίλμπερτ 
Γκρέιπ;» του 1993) δημιουργική του κορύφωση. Οι από-
πειρές του σε πιο σοβαρά, δραματικά είδη (σαν τον περσινό 
«Υπνωτιστή») έχουν πάψει εδώ και καιρό να βγάζουν 
νόημα ή να εμπλέκουν ουσιαστικά το θεατή (από την εποχή 
των σφόδρα υπερτιμημένων, αν θες τη γνώμη μου, «Θέα 
στον Ωκεανό» και «Ναυτιλιακά Νέα»). Κι ενώ, στην 
καλύτερη περίπτωση, οι κομεντί του σαν αυτό το «Ταξίδι» 
βλέπονται (κάπως), είπαμε: ενδέχεται η υπεργλυκαιμία να 
χτυπήσει κόκκινο. 

Σα συνοδευτικό κομμάτι τού εν έτει 2000, χαλστρεμικού 
«Chocolat», θα σου ανοίξει την όρεξη για gourmet ή έστω 
καλοφτιαγμένο, παραδοσιακό φαΐ, όπως εκείνο σε έστελνε 
ντουγρού σε ζαχαροπλαστείο για μερακλήδικα γλυκά με 
σοκολάτα. Και αυτό από μόνο του ίσως σταθεί ικανό να κρα-
τήσει σε εγρήγορση το ενδιαφέρον σου, ιδιαίτερα αν είσαι 
καλοφαγάς ή δεν είχες πρόσφατα άλλες γαστριμαργικές, 

της Ιωάννας Παπαγεωργίου
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κινηματογραφικές εμπειρίες (σαν το «Chef», 
π.χ.), που κινηματογραφούσαν πολύ πιο απο-
τελεσματικά, λαχταριστά, την προετοιμασία 
και την παρασκευή τού φαγητού. Γιατί κατά 
τα άλλα, τούτο το φιλμ είναι τόσο φορτω-
μένο όχι μόνο με όλα τα κλισέ τού συγκεκρι-
μένου είδους dramedy, αλλά και με εκείνα 
του σινεμά του Χάλστρεμ, που είναι ικανό να 
σε ρίξει σε… κώμα.

Από πού να αρχίσω, και πού να τελειώσω. 
Από τη σαφώς φιλτραρισμένη, «καρτ-
ποσταλικά» όμορφη, αδικαιολόγητα νοσταλ-
γική και αφελώς παραμυθένια απεικόνιση 
του γαλλικού χωριού και των κατοίκων του; 
Από τους διαλόγους, που ανεξήγητα, αναπο-
φάσιστα, αιφνίδια, περνούν από τα γαλλικά, 
στα αγγλικά με γαλλική προφορά, ακόμα και 
όταν μιλούν οι Γάλλοι ήρωες μεταξύ τους; 
Από την εντελώς προβλέψιμη εξέλιξη αμφό-
τερων των ρομάντζων μεταξύ τής μαντάμ 
Μαλορί και του μπαμπά Καντάμ (οι Μίρεν 
και Πούρι, αμφότεροι σε ρόλους που μπο-
ρούν να παίξουν και στον ύπνο τους), καθώς 
και του μεγάλου γιού Χασάν Καντάμ και 
της νεαρής, ανερχόμενης μαγείρισσας στην 
κουζίνα της μαντάμ Μαλορί, Μαργκαρίτ; 
Από την εξωφρενική, επίσης κάθε άλλο παρά 
απρόοπτη, ευκολία, με την οποία ξεπερνιού-
νται οι όποιες δυσκολίες τής καθημερινό-
τητας ή τα εμπόδια στις (ανταγωνιστικές) 
σχέσεις μεταξύ των ηρώων; Ή τέλος, από την 
εκνευριστική - συνήθη σε ταινία του Χάλ-
στρεμ - αδυναμία των παιδιών (spoiler alert!) 
να ανοίξουν τα φτερά τους και να εκπλη-
ρώσουν τον καλύτερο εαυτό τους μακριά 
από τους γονείς και την οικογενειακή εστία; 
Μπούχτισες με όλες αυτές τις ερωτήσεις; Ε, 
φαντάσου τι θα πάθεις με την ταινία…
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ναι, αν είσαι καλοφαγάς πάση θυσία, 
έχεις μεγάλη αντοχή στη ζάχαρη ή 
υποφέρεις από υπογλυκαιμία, και λες 
«Έλεν Μίρεν να ‘ναι, και ό,τι να ‘ναι». 
Όχι, σε κάθε άλλη περίπτωση.
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http://freecinema.gr/fragoulis-in-3/

