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Α
γνωστος ο αριθμός των θυμάτων μέχρι 
στιγμής! Πλήθος ασθενοφόρων έχει 
κατακλύσει την περιοχή του Λιμανιού, 
στις αίθουσες όπου πραγματοποιείται 

το 55ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλο-
νίκης, ύστερα από απεγνωσμένες κλήσεις εγκλω-
βισμένων θεατών για βοήθεια!

Όλα ξεκίνησαν στην αίθουσα 1 του Λιμανιού, λίγα 
λεπτά αφότου ξεκίνησε η προβολή του φιλμ «Ο 
Πετεινός Τρομάζει στο Πάτημα του Κλά-
ξον Όταν το Βαρομετρικό είναι Χαμηλό και 
η Νόρα έχει Περίοδο», το ποιητικό, εξάωρο 
δράμα δωματίου από το Καζακστάν που θριάμ-
βευσε κατά τη διάρκεια του έτους σε κάθε ξένο 
Φεστιβάλ από το οποίο πέρασε, λαμβάνοντας 
διθυραμβικές κριτικές και… κάτι βραβεία. Η προ-
βολή ήταν sold out από μέρες πριν, με το σινεφίλ 
κοινό της πόλης να αδημονεί για τούτη τη σπάνια 
κινηματογραφική εμπειρία, αφού κανένα γραφείο 
διανομής δεν είχε το θάρρος να αγοράσει τα δικαι-
ώματα εκμετάλλευσης για τη χώρα μας.

Μερίδα τού κοινού αναγνώρισε το πρόσωπο του… 
Σιλβέστερ Σταλόνε στη μεγάλη οθόνη και, προς 
στιγμήν, απόρησε για τις τόσο προχωρημένες καλ-
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Editorial 134

Hλίας Φραγκούλης

λιτεχνικά επιλογές τού χολιγουντιανού αστέρα, 
ενώ άλλοι δεν παρατήρησαν τίποτε το ύποπτο. Οι 
γνώστες της φιλμογραφίας τού Σαβουρσουλτάν 
Μασταρμπάεβ εντόπισαν διαφοροποιήσεις στο 
στιλ τού κάδρου ή εναλλαγές πλάνων σε διαστή-
ματα μικρότερα των 20 λεπτών (κλασικό γνώρι-
σμα του δημιουργού) και απευθύνθηκαν προς το 
μηχανικό προβολής με απρεπή τρόπο.

Όταν ο τελευταίος αντιλήφθηκε ότι είχε φορτώσει 
κατά λάθος το DCP τής ταινίας… «Οι Αναλώσιμοι 
3», που είχε ξεμείνει από προηγούμενη χρήση της 
αίθουσας ως Village Cinema, ήταν πολύ αργά. Οι 
θεατές είχαν χωριστεί (σε μια εμπόλεμα εμφυλιακή 
κατάσταση), με τους μισούς να πετάνε καθίσματα 
εναντίον των υπολοίπων που ζητούσαν να μην 
αλλάξει το έργο, διότι ανακάλυπταν ένα νέο δείγμα 
νατουραλιστικού σινεμά από τα Βαλκάνια!

Οι τελευταίες πληροφορίες μιλούν για νεκρούς, 
αυτοπυρπολισμούς και διαμελισμούς, ενώ ομάδα θεα-
τών που έχει ταμπουρωθεί στην καμπίνα προβολής 
απειλεί για ολοκαύτωμα αν δε σταλούν στην αίθουσα 
τα Blu-Ray των δύο πρώτων «Αναλώσιμων», για να 
κλείσει η τριλογία. Θα συνεχίσουμε να σας ενημερώ-
νουμε γι’ αυτό το πραγματικά τραγικό συμβάν.

http://www.iliaskyriazis.com/
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Επιστημονικής Φαντασίας
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Κρίστοφερ Νόλαν

Καστ 
Μάθιου ΜακΚόναχεϊ,  
Ανν Χάθαγουεϊ,  
Τζέσικα Τσάστεϊν,  
Μακένζι Φόι,  
Μάικλ Κέιν,  
Γουές Μπέντλεϊ,  
Ντέιβιντ Γκιάσι

Διάρκεια 
169’

Διανομή  
VILLAGE FILMS

Μοναδικό γεωφυσικό φαινόμενο απειλεί να εξαφανί-
σει την ανθρωπότητα από τη Γη, καθώς καταστρέφει 
κάθε είδους καλλιέργειες. Πιθανή ελπίδα, μια ομάδα 
της NASA που θα ταξιδέψει εκτός γαλαξία, για να δια-
πιστώσει τι απέγιναν οι προηγούμενες εξερευνητικές 
αποστολές εύρεσης ενός άλλου κατοικήσιμου από το 
είδος μας πλανήτη.

Νομίζουμε πως φοβόμαστε το θάνατο. Ο γερασμένος ήρωας 
του φυσικού επιστήμονα που υποδύεται στο «Interstellar» ο 
Μάικλ Κέιν, όμως, το λέει με μεγαλύτερη ακρίβεια και, ουσι-
αστικά, διορθώνει το ανθρώπινο είδος: «Φοβάμαι το χρόνο». 
Πόσο τίμια και αληθής δήλωση! Εάν ο Κρίστοφερ Νόλαν 
έκανε focus πάνω στο θέμα του χρόνου, μπορεί αυτή η ταινία 
να ήταν ένα αριστούργημα. Το πρόβλημα είναι πως τούτο το 
φιλμ δεν αρκείται σε ένα θέμα. Δεν μπορεί να είναι απλά μια 
ακόμη ταινία. Γιατί είναι μια ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν…

Ξέρουμε πως ο Νόλαν είναι ένας τελειομανής. Και ξέρουμε 
πως μερικές φορές αυτό συνοδεύεται από ένα είδος υπερο-
ψίας εξ ανωτερότητας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της γνώ-
σης ότι είσαι ένας… μάγος της εικόνας, που εξέλιξε το μύθο 
του δημιουργού και έχει εκτοξευτεί πέρα από τον απλό τίτλο 
τού σκηνοθέτη. 

Ο Κρίστοφερ, μαζί με τον αδελφό του, το σεναριογράφο 
Τζόναθαν Νόλαν, προφανέστατα νίβουν τας χείρας τους στα 
κινηματογραφικά projects που ο πρώτος έρχεται να υλοποι-
ήσει «στο πανί», αφήνοντας στον δεύτερο τη βεβαιότητα 
πως ακόμη κι όταν κάτι δε θα… στέκει στο σενάριο, ο άλλος 
αδελφός θα καλύψει τα «σπασμένα» με τα δικά του τρικ. 
Πολλοί είναι εκείνοι που ξεγελιούνται με τα τρικ στο σινεμά 
(βλέπε «Inception»). Προσωπικά, προτιμώ εκείνα που 
πατάνε και πάνω σε ένα πιο στέρεο «έδαφος», σεναριακό 
πρωτίστως (βλέπε «The Prestige»). Ο σκηνοθέτης Νόλαν, 
όταν δε γυρίζει… τριλογίες ηρώων από comics (εκεί όπου τα 

του Ηλία Φραγκούλη
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η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι τύποι και 
πάνε στο διάστημα να 
βρουν πού θα μετακο-
μίσει η ανθρωπότητα. 
Τρεις ώρες δρόμο. 
Μακριά είναι το διά-
στημα…
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πάντα επιτρέπονται, δηλαδή), τείνει να αδι-
αφορεί για τις προτεραιότητες ή τη σημασία 
του σεναρίου, διότι έχει προαγάγει εαυτόν 
σε ένα είδος Θεού ή… Μωυσή, ο οποίος ποτέ 
δε θ’ αφήσει ένα έργο του να καταποντιστεί, 
επιστρατεύοντας οποιαδήποτε ευρηματική 
εξυπνάδα, «άλλοθι» του φανταστικού, εξω-
φρενικά budgets και την τεχνολογία, έτσι 
ώστε να… διασχίσει την Ερυθρά Θάλασσα 
σώος και αβλαβής, ακολουθούμενος από τα 
εκατομμύρια των πιστών του. 

Ουσιαστικά, όμως, ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν 
είναι μεγαλύτερος από κανένα σενάριο. 
Δυστυχώς, ο ίδιος πιστεύει το αντίθετο. Και 
εκεί είναι που το «Interstellar» φανερώνει 
τις αδυναμίες του, μπλέκοντας την ιστορία 
του σε ένα λαβυρινθώδες σύμπαν ιδεών, 
που ξεκινά από το χρόνο (ειρωνικά, κάτι 
που και ο ίδιος σπάνια είχε την ικανότητα 
να τιθασεύσει, αφήνοντας και αυτή του την 
ταινία να πλησιάζει το τρίωρο!), περνά από 
πολιτικές νύξεις ενός μέλλοντος κοινωνικού 
φιλελευθερισμού (οι οποίες συγκρούονται με 
τον εαυτό τους ως ιδανικά) που θέλουν και να 
σατιρίσουν την ψυχροπολεμική προπαγάνδα 
στην οποία βασίστηκαν οι πρώτες αποστολές 
στο διάστημα, μιλά για οικογένεια και πατρί-
δες που ποτέ δεν (πρέπει να) αφήνεις πίσω 
σου, κρίνει τη σημασία της θνησιμότητας 
του ανθρώπου, μελετά τις πιθανότητες που 
κρύβονται εκεί ψηλά, πέρα από το άγνωστο, 
αψηφά την όποια μαύρη τρύπα καθώς επι-
χειρεί την κορύφωση και, όταν βρίσκει τα 
δύσκολα, σου τη γυρίζει τύπου… «Inception»! 
Για μένα, είναι μια ήττα αυτή του η επιλογή. 
Το «ακαταλαβίστικο» του κιουμπρικού 
«2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος» 
το σεβόμαστε διότι υπήρξε συνεπές πάνω 
σε μια γενικότερη ασέβεια απέναντι στο 
άγνωστο, σε συνάρτηση με τη θρησκευτική 
Πίστη. Απέναντι στους φόβους μας και 
προς τα δύο. Οι επιλογές του Νόλαν (ή των 
αδελφών Νόλαν, αν συνυπολογίσουμε και 
το σενάριο) δεν μπορούν να είναι σεβαστές, 
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όχι μόνο επειδή μέσω αυτών βιώνουμε ένα 
είδος φιλμο-γραφικού déjà vu, αλλά γιατί 
επιχειρούν να αποπλανήσουν τη φαντασία 
με ασυνάρτητες ιδέες, τις οποίες ακυρώνουν 
όταν επιχειρούν να υπερασπιστούν επεξη-
γηματικά (το φινάλε μπορεί να προκαλέσει 
μέχρι και γέλια σε μερίδα θεατών!).

Θα ήταν σωστό να χωρίσουμε το 
«Interstellar» σε τρία μέρη. Το πρώτο είναι 
η Γη, το κοντινό μέλλον ενός πλανήτη… 
δίχως μέλλον, με αυτή τη μυστηριώδη σκόνη 
να σκεπάζει τα πάντα στο πέρασμά της και 
να αφαιρεί μέχρι και το οξυγόνο από τις 
ζωές των ανθρώπων. Είναι το πιο λιτό μέρος 
του φιλμ, μια εισαγωγή στις τόσο πολλές 
ιδέες τού σεναρίου, με όμορφες ατάκες 
και μια μεγαλόσχημη, ποιητική διάσταση 
η οποία οδηγεί… επιτηδευμένα στους στί-
χους από το «Αβρός μην πας στη νύχτα την 
καλή» του Ντίλαν Τόμας που απαγγέλλει 
ο χαρακτήρας τού Μάικλ Κέιν. Τα παιδιά 
τού Κούπερ (Μάθιου ΜακΚόναχεϊ) είναι 
ανήλικα, μεγαλώνουν χωρίς μάνα και το 
φευγιό εκείνου για το διάστημα φορτώνει 
με συναίσθημα το κομμάτι αυτό, αν και ο 
Νόλαν ουδέποτε μπόρεσε να κουμαντάρει 
το δράμα ουσιαστικά. Άρα, εμμένει σε στε-
ρεότυπα συγκίνησης, βοηθούμενος από τις 
συμφωνικές συνθέσεις του Χανς Τσίμερ (ο 
οποίος κατακλέβει δίχως έλεος το ύφος 
δουλειών του Φίλιπ Γκλας από την περίοδο 
του «Koyaanisqatsi»), που απογειώνουν 
τον αποχαιρετισμό και την απομάκρυνση του 
αγροτικού αμαξιού του πατέρα λες και εκτο-
ξεύεται διαστημόπλοιο. 

Το δεύτερο μέρος, η αποστολή σε τρεις 
«άγνωστους» πλανήτες, τους οποίους μελε-
τούσαν εκεί από χρόνια τρεις θαρραλέοι 
επιστήμονες της NASA, ώστε να μεταφέρουν 
στη Γη το μήνυμα ελπίδας για τη δυνατότητα 
δημιουργίας (ή μη) ενός καταφυγίου για 
την ανθρωπότητα, είναι αυτό που επιζητά 
περισσότερο ο θεατής. Εδώ ο Νόλαν θυμάται 
το σασπένς, το θέαμα, τα μεγάλα ατού του 
είδους της επιστημονικής φαντασίας, αλλά 
και… την αρχή ενός χάους αφηγηματικού, 
ίσως γιατί, ξαφνικά, επιλέγει να μας συστή-
σει το Κακό. Κάτι που απείχε μέχρι τώρα 
από το φιλμ, αλλά δραματουργικά είναι 
απαραίτητο για να ενισχυθεί η πλοκή. Γιατί 
ακόμη και το «2001» είχε έναν HAL 9000 
(όχι, μην υποψιαστείς τα robots εδώ…)! Από 
πλευράς ψυχολογικής εμβάθυνσης, τα πράγ-
ματα δηλώνονται ελαφρώς… απότομα - και 
δίχως την ισχυρή παρουσία του ΜακΚόναχεϊ, 
η «εξίσωση» δε θα έπειθε τόσο ρεαλιστικά. 
Έχεις, δε, τη διαρκή εντύπωση ότι αυτά που 
παρακολουθείς είναι επιστημονικά έγκυρα, 
ζεις το μεγαλείο αυτού που πρέπει να είναι 
το σινεμά, όμως, για παράδειγμα, εκείνο το 
κυρτό κύμα που υψώνεται στον ορίζοντα το 
έχεις ξαναδεί, με άλλη μορφή, σε ταινία του 
Νόλαν… Και, εδώ που τα λέμε, αν κάποιος 
πρέπει να γελάσει τελευταίος αφού παρα-
κολουθήσει το «Interstellar», αυτός είναι 
μονάχα ο Αλφόνσο Κουαρόν. Δίκαια και 
υπέρ του! 



PAGE 11 



PAGE 12 | FREE CINEMA | ISSUE#134

Το τρίτο μέρος είναι… ο μπελάς. Το «τι 
κάνουμε τώρα που φτάσαμε ως εδώ», το 
οποίο συχνά πληγώνει το σινεμά του Νόλαν. 
Εδώ συγκρούονται όλες οι θεωρίες, οι ιδέες 
και οι ασάφειες του σεναρίου. Ενώ όλο το 
υπόλοιπο φιλμ σε έχει πείσει ακόμη και για 
την επιστημοσύνη του (!), στο τελευταίο 
μέρος γίνεται του «Inception». Σοβαρά! 
Μέχρι και το τρικ τού παράλληλου μοντάζ 
από εκεί επιστρατεύει ο Νόλαν για να κορυ-
φώσει την ένταση, λίγο πριν βρεθεί μπροστά 
στο σκοτάδι μιας μαύρης τρύπας τού δια-
στήματος, στην οποία, ευτυχώς, δεν τολμά 
να συγκριθεί ως μέγεθος με το κιουμπρικό 
μυστήριο εκείνης της «Οδύσσειας» (μόλις 
φευγαλέα έκανα μια συνειρμική σκέψη 
περί των δισκετών μνήμης τού HAL και της 
οπτικοποίησης των εδώ «ινών βαρύτητας»). 
Αστοχεί μέχρι τέλους, με… κάμποσα φινάλε, 
είναι αλήθεια, ζητώντας, όμως, κατανόηση 
και… ανθρώπινη αγάπη. Γιατί το τελικό, 
μέγα «άλλοθι» του «Interstellar» είναι η 
αγάπη. Αυτό που μας κάνει ανθρώπους, 
αλλά και μας καταστρέφει ταυτόχρονα. Αυτό 
που γεννά την αφοσίωση και την εμπιστο-
σύνη για το είδος μας, κι αυτό που διαιωνί-
ζουμε σαν κατάρα για τους δικούς μας, την 
οικογένειά μας, τους συντρόφους μας, όλη 
την ανθρωπότητα. Η αγάπη νικά τα πάντα, 
μας το ‘χουν πει κι άλλοι. Και, ειλικρινά, δεν 
περίμενα να το «ακούσω» και απ’ το Νόλαν! 
Ίσως γιατί δε με έχει συνηθίσει σε αυτό. Ή 
δε με έχει μάθει να αγαπώ με τέτοια ματιά 
τις ταινίες του.

Κάπου εδώ να ξεκαθαρίσω και να απαντήσω 
σε ένα πιθανό σου ερώτημα: νομίζεις πως 
τούτη η κριτική παραήταν αυστηρή και ίσως 
δεν αντιπροσωπεύει την υψηλή βαθμολογία 
του φιλμ. Θα σου πω, απλά, ότι παρά τα λάθη 
ή τις αδυναμίες του, το «Interstellar» απο-
γειώνεται, κάνει το ταξίδι του και επιστρέφει 
στη Γη χωρίς… καταστροφικές απώλειες, 
ακριβώς επειδή ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι 
ένας σκηνοθέτης ικανότατος, οραματιστής 
και προχωρημένος στις φιλοδοξίες του να 
πάει το σινεμά ακόμη πιο μπροστά. Στα χέρια 
πολλών άλλων έμπειρων σκηνοθετών του 
σήμερα, η ταινία θα ήταν ένα παταγώδες 
φιάσκο. Ο Νόλαν αποπειράθηκε να επανα-
σχεδιάσει το έξω διάστημα (και το genre 
του sci-fi), να δώσει κάτι δικό του σ’ αυτό το 
σκοτεινό άπειρο του σύμπαντος. Δεν ξέρω 
αν θα αντέξει στο χρόνο όπως έκαναν άλλες 
μεγάλες ταινίες τού είδους. Επιβεβαιώνει, 
όμως, έναν πανέξυπνο και τολμηρό σκηνο-
θέτη. Που θα έπρεπε να συνεργαστεί και με 
έναν καλύτερο σεναρίστα…  

Με τη σέπια στα σήματα αρχής, σκεφτόμουν 
το «Μάγο του Οζ» (1939)! Αυτοαναφορική 
ειρωνεία τού Νόλαν, ίσως; Φεύγοντας από 
την αίθουσα σκεφτόμουν την «Επαφή» 
(1997) του Ρόμπερτ Ζεμέκις. Ναι, με αυτή 
την ταινία θα συνέκρινα το «Interstellar», 
όχι με το «2001». Ειρωνεία κι εδώ, συμπτω-
ματική αυτή τη φορά: ο Μάθιου ΜακΚόνα-
χεϊ πρωταγωνιστούσε κι εκεί, αλλά δεν ήταν 
εκείνος που έκανε το ταξίδι. Ειλικρινά, όμως, 
ακόμα βρίσκω την οραματική εμπειρία τού 
Ζεμέκις περισσότερο αποτελεσματική. Γιατί 
είχε ένα στόχο, έφτανε κάπου, σου έδινε 
τις απαντήσεις του και σε βούρκωνε από τη 
συγκίνηση για κάτι που… όλοι φοβόμαστε. 
Το τέλος του χρόνου.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν γνωρίζεις το κινηματογραφικό ύφος 
τού Κρίστοφερ Νόλαν, ξέρεις πολύ καλά 
τι πρόκειται να δεις. Μεγάλο σινεμά 
«απόδρασης». Στις διαστάσεις που του 
πρέπει. Αλλά με μια «ελαφρότητα» 
του σήμερα, όχι του κλασικού που ο 
ίδιος ζηλεύει τόσο πολύ. Πολλοί από 
εσάς που… γκρινιάξατε με το «Gravity» 
πέρσι, δεν θα αλλάξετε τροπάρι εδώ, 
απλά θα πρέπει να παραδεχτείτε πως 
δεν είστε «φίλοι» με το συγκεκριμένο 
είδος ταινιών. Θα υπάρξει μια κάποια 
μερίδα θεατών που θα θεωρήσει αστείο 
το τελευταίο μέρος τού φιλμ, ελπίζο-
ντας σε ένα άλλο φινάλε, πόσω μάλλον 
συντομότερο, με τη συνολική διάρκεια 
να ακουμπά τις τρεις ώρες. Όπως και 
να ‘χει, είναι μια από τις ταινίες - event 
τούτης της σεζόν και θα συζητηθεί 
έντονα.
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WE ARE THE BEST! (2013) 
(VI ÄR BÄST!) 

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι κοριτσάκια 
στη Σουηδία και θέλουνε 
να γίνουν πάνκισες. 
Καλά. Πας στο βίντεο 
κλαμπ, νοικιάζεις το «Οι 
Πανκς τα Κάνουν Όλα» 
και… τα βλέπεις όλα!

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

Στη Στοκχόλμη της δεκαετίας του 1980, τρία κορίτσια 
αποφασίζουν να σχηματίσουν ένα punk συγκρότημα, 
να επαναστατήσουν απέναντι στο σχολείο και τις 
προσταγές των γονιών τους, να ερωτευτούν και, για 
πρώτη φορά, να λάβουν οι ίδιες τις αποφάσεις που 
αφορούν τη ζωή τους. Ποιος είπε ότι το punk πέθανε;

Είχαμε ξεχάσει ότι ο Λούκας Μούντισον μπορεί να κάνει 
κωμωδίες ή, τουλάχιστον, ταινίες που σε κάνουν να νιώθεις 
καλά, σχηματίζοντας ασυναίσθητα ένα χαμόγελο στο πρό-
σωπό σου κατά τη διάρκεια της προβολής! Μακριά από την 
αβάσταχτη θλίψη του «Λίλια για Πάντα» και τη μελαγχο-
λία τού «Μαμούθ», ο Μούντισον με το «We Are the Best!» 
επιστρέφει στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 και τις αρχές της 
καριέρας του (η ταινία θυμίζει σε ύφος αρκετά το «Fucking 
Åmål») για να μιλήσει καμουφλαρισμένα περί ενηλικίω-
σης πίσω από την άρνηση τριών νεαρών αγοροκόριτσων να 
δεχτούν ότι «το punk πέθανε» και, στην πορεία, να αφηγηθεί 
μια ιστορία που εξυμνεί τη φιλία, τη διαφορετικότητα και, 
αναπόφευκτα, τα πρώτα χτυπήματα του ενήλικου κόσμου.

O Μούντισον βάζει τις τρεις μικρές του πρωταγωνίστριες να 
υποστηρίζουν με πάθος ότι το punk εξακολουθεί να επηρε-
άζει έντονα τα μουσικά δρώμενα, να κριτικάρουν αρνητικά 
εκείνους που στράφηκαν στους Joy Division και να προσπα-
θούν, κόντρα στην προκατάληψη των γύρω τους, να σχημα-
τίσουν ένα συγκρότημα που θα προκαλεί με στίχους υπέρ 
του ακτιβισμού, ακόμα κι αν είναι οι μόνοι τρεις άνθρωποι 
στη Στοκχόλμη που αναγνωρίζουν τη σημαντικότητά του! 
Το γεγονός ότι το φιλμ βασίζεται στο ομώνυμο σουηδικό 
graphic novel, το οποίο με τη σειρά του βασίζεται στις νεα-
νικές αναμνήσεις της γυναίκας τού Μούντισον, δίνει έναν 
επιπλέον προσωπικό τόνο στην ταινία, κάνοντάς την τελικά 
ακαταμάχητη, ακόμα κι αν καταφεύγει σε κλισέ των «ιστο-
ριών ενηλικίωσης» που, φυσικά, περιλαμβάνουν τα πρώτα 

Είδος 
Δραμεντί

Σκηνοθεσία 
Λούκας Μούντισον

Καστ 
Μίρα Μπαρκχάμαρ,  
Μίρα Γκρόσιν,  
Λιβ ΛεΜόινε,  
Γιόχαν Λίλιεμαρκ,  
Ματίας Βίμπεργκ

Διάρκεια 
102’

Διανομή  
ONE FROM THE HEART

6 ΝοεμβριΟΥ 2014
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ερωτικά σκιρτήματα αλλά και τα πρώτα 
γκρεμισμένα όνειρα.

Παρόλα αυτά, αν και υπερβολικά ανάλαφρο 
στην προσέγγισή του, το φιλμ παραμένει 
μέχρι τέλους κοντά στην καρδιά των ηρωί-
δων του και είναι πηγαία αστείο (χωρίς να 
χρησιμοποιεί προφανή γκαγκ). Ο Μούντι-
σον, άλλωστε, πάντα ενδιαφερόταν για τις 
νεανικές ανησυχίες και τις συγκρούσεις που 
αυτές προκαλούσαν, είτε αυτές οφείλονταν 
στις πράξεις είτε μόνο στα λόγια των αντι-
δραστικών πρωταγωνιστών του. Εξάλλου, αν 
κάποιος κάνει τη σύγκριση, θα συνειδητοποι-
ήσει ότι ο θεματικός άξονας του «We Αre the 
Βest!» δεν είναι και πολύ διαφορετικός από 
τον αντίστοιχο του «Fucking Åmål» - μόνο 
που σε αυτή την περίπτωση, η αντίδραση 
δεν έρχεται μέσα από τη σεξουαλική επανά-
σταση αλλά διαμέσου των στίχων των punk 
(ο Θεός να τα κάνει) τραγουδιών τους.

Το γεγονός ότι η ταινία αποτελείται ουσια-
στικά από μια σειρά επεισοδίων τής στερεί 
την ευκαιρία να προχωρήσει αρκετά κάτω 
από την επιφάνεια, δημιουργεί, όμως, μια 
ανάλαφρη ηθογραφία της εποχής, σκιαγρα-
φώντας μια κοινωνία στα πρόθυρα της αλλα-
γής, ακόμα κι αν οι ηρωίδες της δεν αντι-
λαμβάνονται τις αλλαγές που έρχονται. Στην 
τελική, αυτό που «φωνάζει» περισσότερο, 
είναι η ειλικρινής ιστορία τριών κοριτσιών 
που απλά αγαπούν το punk, η οποία, αν και 
μιλάει σουηδικά, είναι ικανή να «μιλήσει» σε 
πολλούς ανθρώπους. Και αυτό είναι αρκετό 
για να σου φτιάξει τη διάθεση.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν μεγάλωσες κατά τη διάρκεια της 
δεκαετίας του 1980, μερικά πράγματα 
θα σου φανούν περισσότερο από οικεία. 
Αν μεγάλωσες τη δεκαετία του 1990, 
θα ανακαλύψεις ότι τα κακά κουρέματα 
δεν ήταν αποκλειστικά δικό σου προ-
νόμιο. Αν μεγάλωσες τη δεκαετία του 
2000, κάτι θα σου φανεί… ανεξήγητο 
στην όλη ιστορία. Σε κάθε περίπτωση, 
όμως, αν σου αρέσει ο καθαρός, ανθρω-
ποκεντρικός ευρωπαϊκός κινηματογρά-
φος, θα εκτιμήσεις την ελαφρύτητα της 
ταινίας και τον τρόπο που διαχειρίζεται 
διακριτικά τα (αναμενόμενα) θέματα 
της ενηλικίωσης.
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ΟΙ ΥΠΕΡΕΞΙ (2014)
(BIG HERO 6)

6 ΝοεμβριΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένα (μάλλον) τζα-
πανίζ αγοράκι κι ένας 
φουσκωτός ρομπογια-
τρός και κυνηγάνε τον 
κακό μασκοφόρο που 
βούτηξε την εφεύρεση 
του μικρού. Πρόκειται 
για μια προφανή προπα-
γάνδα κατά των κατα-
λήψεων των δημοτικών 
σχολίων! Προδότες των 
λαών, Αμερικάνοι!

Ορφανός 14χρονος διάνοια χάνει σε εργαστηριακή 
φωτιά ριζοσπαστική νανο-εφεύρεση και τον techie 
μεγάλο αδελφό, που τον είχε μπριζώσει να δουλέψει 
για εισαγωγή στη σχολή του με καθηγηταρά επιβλέ-
ποντα αντί να σπαταλά το ταλέντο του σε ρομποτικά 
fight club. Με... φουσκωτό ψηλέα «R2D2» ιατρικών 
προγνώσεων (επινοημένο απ’ τον bro) και με τέσσερις 
συσπουδαστές του από δίπλα θα σταματήσουν (με 
ομαδικό upgrade) τον μασκοφόρο που έκλεψε και 
διέστρεψε το δημιούργημά του για ποταπούς σκο-
πούς, προκαλώντας χαλασμό στο Σαν Φρανσόκυο;

«Κάνε μια νύξη για το τι πάνε να πετύχουν, είναι τόσο εκβια-
στικός ο ρόλος της ταινίας: να ‘μεγαλώσει’ νέες γενιές θεατών 
που θα καταναλώνουν περισσότερους υπερήρωες της Marvel. 
Η Pixar δεν το ‘πούλαγε’ τόσο ανήθικα», έφη Ηλίας Φραγκού-
λης (στον οποίο, πάντως, το φιλμ ψιλοάρεσε επίσης). Δεκτόν, 
υφίσταται ως εντολή στο softwear. Αλλά προσωπικά εντόπισα 
στα δοκιμασμένης αντοχής υλικά και στη βιομηχανική γραμμή 
παραγωγής τού «παραμυθιού» τις αιτίες για τις οποίες ενδε-
χομένως δε θα στείλει... «Ψηλά στον Ουρανό» τον (όχι μόνο 
πιτσιρικό)κοσμο το πρώτο, μακριά από αποτυχημένο εντού-
τοις, πείραμα της Disney να «πειράξει» τον εξαγορασθέντα 
κατάλογο της Marvel - και ταυτόχρονα τον πρώτο toon πήδο 
στο πανί από φιγούρες της ComicCon Αγίας Τράπεζας. 

Γιατί «Οι Υπερέξι» βασικά είναι μια Silicon Valley (αδύνα-
τον το target group των «νεοφυών» επιστημόνων γονέων ή 
σπασικλών εργένηδων να μην προσέξει και τις ευθείες ανα-
φορές ή την αλληγορία σχετικά), ή καλύτερα ένα τεχνολο-
γικό playground με, άλλοτε ελκόμενα ως ομώνυμα κι άλλοτε 
απωθούμενα ως ετερώνυμα, φυσικά ή τεχνητά στοιχεία 
προς (εμ)πλουτισμό: το στοιχηματικά αγωνιστικό νοήμον 
κονέ wow παιχνιδομηχανής κι ανηλίκου τού «Real Steel», 
το δεσμό μπόμπιρα και εξωανθρώπινου τόφαλου του «The 

του Άγγελου ΜαύρουΕίδος 
Animation

Σκηνοθεσία 
Ντον Χολ,  
Κρις Γουίλιαμς

Διάρκεια 
108’

Διανομή  
FEELGOOD
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Iron Giant», το σερνικοθήλυκο «η ισχύς εν 
τη ενώσει» σούργελο τρεχάλας εξιχνίασης 
μυστηρίου τού «Scooby-Doo», το αυτόδικο 
καλό εναντίον μεγακακού με απωθημένα κι 
επικυριαρχικό business plan των άπειρων 
σουπερηρωικών φιλμ, το παιδικό... νούμερο 
τού τηλεοπτικής σιριαλογραφής cartoon 
«Ben 10», κι ένα μείγμα κομπιουτεριζέ 
«γραμμών» «Οι Απίθανοι» και (mang)
anime.

Δε γίνεσαι φυσικά βίδες με αυτό το κράμα 
απ’ τα μεταξύ προγραμματισμού κι οξυγονο-
κόλλησης κινηματογραφιτζήδικα εργατικά 
χέρια των «Bolt» (Γουίλιαμς) και «Γουίνι 
το Αρκουδάκι» (Χολ) σε σύμπραξη. Αν το 
Κάρνεγκι Μέλον θα έδινε Ά  έπαινο, αυτός θα 
ήταν στο σχεδιαστήριο που... ζωγραφίζει (σε) 
ανάγλυφα χυτές, ζωντανές σιλουέτες και cool 
διακόσμους lab δημιουργίας ή japamerican 
τοποσήμων. Β́  στην πρώτη πτήση στην πόλη 
και στη δεύτερη για τη σωτηρία μιας κοπέλας 
του team (όπου τα βολ πλανέ τού «Πώς να 
Εκπαιδεύσετε το Δράκο σας» περνάνε 
κι αυτά από την οθόνη κι απ’ το νου). Γ΄ στο 
τέλος, που πάει για λίγο προς «Gravity» 
(!) μεριά. Δ́  σε αξιολάτρευτα οπτικοα-
κουστικά ιδιότροπα γκαγκ που δουλεύουν 
ρολόι, όπως της αποκόλλησης των τσιρότων 
ενός AI «πλάσματος» σαν το Λουκουμά του 
«Ghostbusters» σε μέγεθος, παλέτα και 
καρδιά Όλαφ του «Ψυχρά κι Ανάποδα»: 
του κούκλου(-προς-πώληση-στα-απανταχού-
δωράδικα-προσεχώς) Baymax, νέου Wall-E 
στο κυριολεκτικά πιο αγκαλίτσα, καρατέκα 
και... παθολογικά ταγμένο στον ιδιοφυή 
έφηβο «master» και χρήστη του, τον χαροκα-
μένο Χίρο. Και σ’ αυτό το καταστασιακό γρά-
ψιμο του κώδικα του μοτίβου τού θρηνητικού 
γδικιωμού, λεχθέντων των περί του δανεικού 
και σποραδικά μόνο εξελιγμένου λογισμικού, 
είναι που χτυπάει καταρχήν τσίγκινα η ψευ-
δογαλβανιζέ επίστρωση.

Το ultra παρεάκι ρίχνει Χ την πλέον κρί-
σιμη στιγμή ανεδαφικά μεγαλόψυχα στη 
μανιασμένη απόπειρα εξολόθρευσής του 
από τον αχρείο με την προσωπίδα (που 
ψυλλιάζεσαι και ποιον κρύβει από πίσω 
λίαν πρώιμα). Συν ότι οι ρέστες περσόνες 
σαχλαμαρίζουν ως ψιλοαβαρείς, ακόμη κι 
αν επενδύονται καθείς από χαρακτηριστικά 
μέσα-έξω γνωρίσματα (ένας μαύρος control 
freak, μια Asian τσαούσα, μια λευκή preppy 
κι ένα εξωφοιτητικό χυμαδιό με υπόβαθρο... 
Batman) και γνωστικές σπεσιαλιτέ (laser, 
ηλεκτρομαγνητισμός, χημεία και cosplay, 
αντίστοιχα). Συν ότι η μαύρη ύλη των ελί-
ξιμων με τη δύναμη του εγκεφάλου πειρό-
μορφων bots, που «κατεβάζει» ο Χίρο και 
γίνονται το υπερόπλο στα χέρια τού ελεεινού 
άρπαγά τους, κλέβουν με τη σειρά τους το 
«Spider-Man 3». Κι αν το κατηχητικό (πλάι 
στο «μαζί ενωμένοι, ποτέ νικημένοι» βάλε 
και τα «το γινάτι βγάζει μάτι» & «μορφώσου 
κι αυτοπραγματώσου») δε βάζει τις φωνές 
στη «μαρίδα» όσο άλλα animation, η «τα 
σπάμε» κορύφωση αναμέτρησης εκπέμπει 
νευρωνικά déjà-vu προς τη... ζημιά τού «The 
Αvengers». Αν με ρωτήσεις τώρα, όπως ο 
Baymax το Χίρο, «Περίγραψέ μου πόσο πόνε-
σες, απ’ το 1 ως το 10», θα σου πω «5». Γιατί 
την «Εκδίκηση των Νερντς» την «παίρνουν» 
σε CGI fun «Οι Υπερέξι». Μια φορά, μετά 
συνοδού το βλαστάρι άνετα θα στέρξει...
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Τα δημοτικά και τα γυμνάσια αρρένων 
συμπάσχουν άνετα με τον μικρό ήρωα, 
οι συνοδοί με τον - γονικό υποκατά-
στατο - Baymax. Αν «πας» το library 
τού Σπιτιού του Μίκι αλλά όχι τα ντα-
βαντούρια υπερηρώων, θα... μείνεις 
μόνο στο οπτικό επίτευγμα. Αν είσαι 
ενήλικος fan τού κομιξάδικου οίκου τού 
Iron Man, θα πρέπει να παλιμπαιδίσεις 
για πρώτη φορά εκτός live-action τερέν 
- κάτι θα σου λείψει σίγουρα. Όλοι 
μαζί δείτε τους τίτλους τέλους, ακολου-
θεί νόστιμη σκηνή. Και έγκαιρα στην 
αίθουσα για το αγαπησιάρικο μικρού 
μήκους πρελούδιο «Feast», το 6λεπτο 
χρονικό των κομβικών για την ευτυχία 
τού αφεντικού του (και σία) γευμάτων 
ενός φαγανού σκύλου κατά τη διάρκεια 
μιας 12ετίας.
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ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΜΕΝΟΥΝ  
ΠΑΝΤΑ ΘΛΙΜΜΕΝΑ (2014)
(BLUE RUIN)

Είδος 
Θρίλερ

Σκηνοθεσία 
Τζέρεμι Σολνιέ

Καστ 
Μέϊκον Μπλαιρ,  
Ντέιβιντ Ράτρεϊ,  
Έιμι Χάργκριβς,  
Κέβιν Κόλακ,  
Ντέιβιντ Γ. Τόμσον

Διάρκεια 
90’

Διανομή  
WEIRD WAVE

Κουρελής και πλάνητας τύπος που κοιμάται σε εγκα-
ταλειμμένο αυτοκίνητο μαθαίνει ότι ο άνδρας που 
δολοφόνησε τους γονείς του βγαίνει από τη φυλακή, 
και επιλέγει να πάρει το νόμο στα χέρια του, με 
όποιον τρόπο μπορεί. Οι συνέπειες αυτής του της 
απόφασης, όμως, θα περιπλέξουν τα πράγματα πολύ 
περισσότερο απ’ όσο φανταζόταν. 

«Τα Ερείπια Μένουν Πάντα Θλιμμένα» είναι, πράγματι, μια 
ιστορία ερειπίων. Άνθρωποι τσακισμένοι απ’ την οργή και τη 
θλίψη προσπαθούν να πείσουν τους εαυτούς τους ότι ζουν 
ακόμα. Όταν δε σου έχει μείνει τίποτα, χρειάζεσαι μια ιδέα 
για να συνεχίζεις. Η ιδέα, ίσως, ότι υπάρχει ένας σκοπός που 
πρέπει να εκπληρωθεί, μια αποστολή. Στην περίπτωση του 
πρωταγωνιστή (που τον πρωτοσυναντάμε ρακένδυτο, ανέ-
στιο να «μπουκάρει» σε άδεια σπίτια για να ικανοποιήσει 
βασικές ανάγκες και να βγάζει τη νύχτα σε ένα σαράβαλο), 
αυτή η ιδέα που τον κρατάει, σχετίζεται με την τιμωρία, την 
απονομή δικαιοσύνης. «Μπαίνουμε» στην πλοκή, κάπου στα 
μισά της. Το δράμα έχει ήδη ξεκινήσει, τη στιγμή δηλαδή που 
του στέρησαν την οικογένεια. Η αθλιότητα της κατάστασής 
του έχει να κάνει μ’ αυτό το πρώτο γεγονός ή είναι συμπτω-
ματική; Δε μας το λένε, αρκεί να ξέρουμε ότι το μόνο που του 
έχει απομείνει είναι να εκδικηθεί. Από εκεί και πέρα, «προ-
σγειωνόμαστε» χωρίς να γνωρίζουμε λεπτομέρειες, σε μια 
περιοχή μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας, παρακολου-
θώντας ένα ανθρώπινο συντρίμμι που σχεδιάζει τη μία και 
μοναδική πράξη που θα το δικαιώσει. 

Καμιά αντίρρηση σε ό,τι έχει να κάνει με τη μινιμαλιστική 
προσέγγιση στην αφήγηση. Η αρχική άγνοια του θεατή (που 
συντηρείται επιμελώς μέχρι τα μισά της ταινίας - αφού οι 
ήρωες ανταλλάσουν μισόλογα και υπονοούμενα σε σχέση με 
τα κομβικά σημεία τής ιστορίας) δημιουργεί ένα ωραίο εφέ 
απροσδιοριστίας και σύγχυσης που κάνει την ατμόσφαιρα 

του Γιάννη Σμοΐλη

6 ΝοεμβριΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας βρωμύλος και 
σκοτώνει έναν τυπά που 
βγήκε από τη «στενή», 
γιατί του ‘χε φάει τους 
δικούς του, λέει. Στα 
πόσα χρόνια την κάνεις 
για όξω; Αχρείαστο να 
‘ναι, αλλά μετά από 
τέτοια έργα…
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βαριά από ερωτηματικά και αινίγματα. Ο 
σκηνοθέτης Τζέρεμι Σολνιέ (γνωστός ίσως 
στους underground κύκλους από μια cult 
κωμωδία τρόμου, το «Murder Party») 
υιοθετεί μια less is more τεχνική απόκρυψης 
και πλάγιας έκθεσης, θολώνοντας (και κυριο-
λεκτικά, αφού η ομίχλη βρίσκεται παντού) το 
ισχνό περιεχόμενο, προκειμένου να το κάνει 
πιο γοητευτικό για τα μάτια που δεν μπορούν 
να διακρίνουν τι ακριβώς παρακολουθούν. 
Ένα μηδενιστικό νεο-νουάρ; Μια περιπέ-
τεια αυτοδικίας ή ένα ιδιότυπο οικογενειακό 
δράμα; Η προσπάθεια είναι αξιέπαινη γιατί 
το φιλμ του, πράγματι, διαθέτει ορισμένες 
αρετές (κυρίως φορμαλιστικές, βέβαια), 
αλλά το γεγονός παραμένει: σεναριακά, «Τα 
Ερείπια» δε μένουν μόνο «Θλιμμένα» αλλά 
πάσχουν κιόλας. 

Αν αφαιρέσεις το στυλιζάρισμα, κάποιες 
ωμά ρεαλιστικές σκηνές βίας και δυο-τρεις 
επιδείξεις σωστής διαχείρισης της εκκρε-
μότητας, δε σου μένει στα χέρια, σχεδόν, 
τίποτε άλλο. Οι χαρακτήρες είναι οριακά 
σκιαγραφημένοι, οι περισσότεροι εξ αυτών 
δεν καταφέρνουν να ολοκληρωθούν σε κάτι 
συμπαγές και μένουν απλώς «τύποι» (όπως 
ο χεβιμεταλάς φίλος που προμηθεύει όπλα 
και συμβουλές μάχης ή ο «κακός» αδελφός 
τού εχθρού), και το στόρι, ενώ χτίζεται πάνω 
σε μια ίντριγκα που θα μπορούσε να οδηγή-
σει σε ωραίες δραματικές κορυφώσεις, δίνει 
διαρκώς την αίσθηση ενός - μισοηθελημένου, 
μισοαθέλητου - μετεωρισμού. Δηλαδή, ακόμα 
κι αν η πρόθεση ήταν αυτή, να διατηρηθούν 
τα πράγματα σε μια κατάσταση ανήσυχης 
αβεβαιότητας, ο θεατής δεν μπορεί παρά να 
αναρωτηθεί στο τέλος για το σκοπό όλων 
αυτών. Η ταινία λειτουργεί ως απλό mood 
piece και τίποτα περισσότερο.

Σαν τεκμήριο σκηνοθετικής ικανότητας, δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι τη δουλειά του την 
κάνει. Υπάρχουν επιρροές από τον πρώιμο 
κινηματογράφο των αδελφών Κοέν (κυρίως 
από το «Μόνο Αίμα»), ο αμοραλισμός στην 
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απεικόνιση της βίας θυμίζει Ταραντίνο και το 
σχόλιο, πάνω στη σταδιακή αποκτήνωση του 
φιλήσυχου «ανθρωπάκου» που καλείται να 
προστατέψει τους δικούς του με κάθε μέσο, 
φέρνει στο νου και τις ανάλογες επισημάνσεις 
του Γουές Κρέιβεν απ’ τα 70’s (η «σεβεντίλα» 
είναι διάχυτη σε όλο το φιλμ). Ο Σολνιέ έχει 
αφομοιώσει σωστά αυτά που πρέπει. Πλανο-
θεσία, φωτογραφία (την οποία επιμελείται ο 
ίδιος) και soundtrack φέρνουν αποτέλεσμα. 
Το σενάριο, όμως, τα αφήνει όλα ξεκρέμαστα. 
Εκεί πρέπει να εστιάσει ο νέος δημιουργός. 
Είτε να παιδέψει τον εαυτό του για να γράψει 
κάτι πιο ουσιαστικό την επόμενη φορά ή να 
αναλάβει να κινηματογραφήσει την ιστορία 
κάποιου άλλου. Διαφορετικά, μπορεί πάντα 
να αρκεστεί στην b-movie αισθητική, την 
οποία δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μπορεί να 
εξελίξει και να τελειοποιήσει. Είπαμε, σαν 
άσκηση ύφους, η ταινία δείχνει δυνατότητες. 
Μέχρι εκεί, όμως.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν το πρόβαλε η τηλεόραση, μετά τα 
μεσάνυχτα, ένα φιλμ όπως «Τα Ερεί-
πια Μένουν Πάντα Θλιμμένα» θα άξιζε 
το ξενύχτι σου. Στις διαστάσεις τής 
μεγάλης οθόνης, η ταινία αναπόφευ-
κτα «μικραίνει» γιατί δεν έχει κάτι 
σημαντικό να πει. Ακόμα και οι φανα-
τικοί τού minor κινηματογράφου (αν 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν 
τέτοιο, αδόκιμο, όρο) δεν είναι σίγουρο 
ότι θα ικανοποιηθούν απόλυτα. Κι αυτό 
γιατί ούτε ο ίδιος ο σκηνοθέτης δε φαί-
νεται να έχει αποφασίσει αν θέλει την 
ταινία του σοβαρή και με «μήνυμα» ή, 
απλώς, χορταστική σε gore, ατμοσφαι-
ρική καλτιά. Σε στιγμές αγωνιώδες και 
τονικά καλοκουρδισμένο, αλλά φτωχό, 
τελικά. Maybe next time.
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THE BATTERY (2013) 

Είδος 
Κωμωδία Τρόμου

Σκηνοθεσία 
Τζέρεμι Γκάρντνερ 

Καστ 
Τζέρεμι Γκάρντνερ,  
Άνταμ Κρόνχαϊμ,  
Νιλς Μπολ,  
Αλάνα Ο’Μπράιεν,  
Λάρι Φέσεντεν

Διάρκεια 
101’

Διανομή  
FILMBOY PICTURES

Επιζήσαντες επιδημίας ζόμπι προσπαθούν να επιβιώ-
σουν στην ύπαιθρο με τσιγάρα, όπλα, ακουστικά στα 
αυτιά και μπόλικες μπαταρίες. Πόσο θα… αντέξουν ο 
ένας τον άλλο και οι δυο μαζί ζωντανοί;

Ο σκηνοθέτης, σεναριογράφος και πρωταγωνιστής του «The 
Battery», Τζέρεμι Γκάρντνερ, κάνει φιλότιμες προσπάθειες 
να αποστασιοποιηθεί από τις συμβάσεις των ταινιών τρόμου 
με ζόμπι. Στην ταινία του, οι ζωντανοί νεκροί παραμένουν 
περισσότερο ως γενική απειλή παρά ως ουσιαστική κινημα-
τογραφική παρουσία. Για την ακρίβεια, εμφανίζονται ελάχι-
στα και ακόμα και η ίδια η λέξη «ζόμπι» ακούγεται μόνο όταν 
ο ένας από τους δύο πρωταγωνιστές αναγκάζει τον άλλον να 
την εκστομίσει με το ζόρι! Επίσης, η συντριπτική διάρκεια 
της ταινίας εξελίσσεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, αγνο-
ώντας σχεδόν εξολοκλήρου τον κίνδυνο που προσφέρει το 
σκοτάδι. Σα να μην έφταναν τα παραπάνω, η ιστορία επικε-
ντρώνεται απόλυτα πάνω στον Μπεν και το Μίκι, δύο πρώην 
αθλητές του baseball, που προσπαθούν να βρουν προορισμό 
σε μια μετα-αποκαλυπτική πραγματικότητα, όπου οι λίγοι 
επιζώντες κινούνται στο δρόμο οπλισμένοι και, ενδεχομένως, 
είναι πιο επικίνδυνοι και από τα ίδια τα ζόμπι, δίνοντας στο 
φιλμ το χαρακτήρα ενός ιδιότυπου buddy movie. Λαμβάνο-
ντας υπόψη όλα τα παραπάνω, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το 
«The Battery»… δεν είναι το «The Walking Dead».

Αντίθετα, την ταινία φαίνεται περισσότερο να την ενδιαφέρει 
ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούν ο Μπεν και ο Μίκι στη νέα 
πραγματικότητα και οι μεταξύ τους διαφορές, παρά οι ορδές 
των ζόμπι, που περισσότερο ακούγονται παρά εμφανίζονται 
στην ταινία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πιο ιδιαίτερη σκηνή 
του φιλμ διαδραματίζεται μέσα σε ένα αυτοκίνητο περικυ-
κλωμένο από τα ζόμπι, όπου οι δύο χαρακτήρες λένε αστεία, 
χαζολογούν και περνούν τις μέρες τους χωρίς να τους απα-

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

6 ΝοεμβριΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Είναι δύο χίπστερ και τα 
κυνηγάνε ζόμπι. Αλλά 
η ταινία δεν έχει ζόμπι! 
Βασικά, βγαίνουν όλα 
μαζί σε μια σκηνή και 
κάνουν «τζα».
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σχολεί ιδιαίτερα το τι πρόκειται να κάνουν 
για να δραπετεύσουν. Ακόμα και σημαντικές 
εξελίξεις της πλοκής παραμένουν επιδεικτικά 
εκτός κάδρου, καθώς η κάμερα προτιμά να 
παραμείνει προσκολλημένη πάνω στα πρό-
σωπα των χαρακτήρων παρά να ακολουθήσει 
τη δράση. Αυτή η προσέγγιση είναι τόσο 
οικονομική (το περιορισμένο budget φαίνε-
ται αλλά δεν ενοχλεί) αλλά και ιδεολογική, 
καθώς δίνει την ευκαιρία στο φιλμ να παρου-
σιάσει μια εναλλακτική ιστορία ενηλικίωσης 
σε ένα αποκαλυπτικό περιβάλλον παρά ένα 
ακόμη παραδοσιακό, φτηνό φιλμ τρόμου.

Βέβαια, παρά τις ευχάριστες ιδιαιτερότη-
τές της, η ταινία προδίδει την αμηχανία της 
όταν ουσιαστικά ολοκληρώνει την αφή-
γησή της, όχι μόνο χωρίς να δώσει τέλος 
στην ιστορία αλλά και αφήνοντας ανοιχτές 
τόσες εκκρεμότητες, σα να προετοιμάζει τη 
συνέχεια κανονικής σειράς και όχι απλού 
sequel. Είναι προφανές ότι τούτο το σενάριο 
αντιπροσωπεύει μόνο την αρχή της πορείας 
των χαρακτήρων, όμως αυτό δε δικαιολογεί 
τις ελλιπείς παράλληλες ιστορίες (όπως την 
ενδεχόμενη ύπαρξη κρυμμένης ανθρώπινης 
κοινότητας και του πραγματικού σκοπού της 
ή το σύντομο, εικονικό love story του Μίκι) 
ή τη γενική στασιμότητα της αρχής, όπου 
παρά τα ικανά πλάνα με έμφαση στο βάθος 
πεδίου, οι σκηνές εκφράζουν περισσότερο 
έναν αυτοσχεδιασμό παρά έναν σαφή στόχο. 
Η ελαφρύτητα της προσέγγισης παραμένει 
ευπρόσδεκτη, όμως, η έλλειψη προορισμού 
«σκοτώνει» την τελική δυναμική του φιλμ.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Και οπαδός των ζόμπι και fan των ανά-
λαφρων buddy movies; Το καμπανάκι 
χτύπησε για σένα. Θέλεις δράση, αίμα, 
ένταση, αγωνία; Σηκώνεις τα χέρια και 
προσπερνάς με αργό βηματισμό. Οι υπό-
λοιποι, κάντε λίγο μια αναζήτηση στις 
αίθουσες των προβολών, μην έχουμε 
περισσότερα θύματα...
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Η ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ (2014)
(THE DROP)

Είδος 
Αστυνομικό Δράμα

Σκηνοθεσία 
Μίκαελ Ρ. Ρόσκαμ 

Καστ 
Τομ Χάρντι,  
Τζέιμς Γκαντολφίνι,  
Νούμι Ραπάς,  
Ματίας Σχούναρτς

Διάρκεια 
106’

Διανομή  
ODEON

Σε ένα bar του Μπρούκλιν, ο πρώην ιδιοκτήτης και 
νυν υπάλληλος της ρώσικης Μαφίας, Μαρβ, και ο 
barman ξάδελφός του, Μπομπ, συμμετέχουν αναγκα-
στικά στο κύκλωμα μεταφοράς βρώμικου χρήματος. 
Μια ληστεία και ένα χτυπημένο κουτάβι θα γίνουν 
αιτία να μπουν νέα πρόσωπα με απρόβλεπτες αντι-
δράσεις και συνέπειες στη ζωή τους.

Ένας Βέλγος σκηνοθέτης, ένας Βρετανός πρωταγωνιστής 
και μια Σουηδέζα πρωταγωνίστρια, με μόνο τον Τζέιμς Γκα-
ντολφίνι, στον τελευταίο του ρόλο, να είναι… βετεράνος 
στον υπόκοσμο του Μπρούκλιν. Είναι πολλά αυτά που θα 
μπορούσαν να είναι εντελώς λάθος σε αυτή τη μεταφορά της 
ιστορίας τού Ντένις Λεχέιν, του συγγραφέα του «Σκοτεινού 
Ποταμιού» και του «Gone Baby Gone». Το αποτέλεσμα, 
όμως, είναι γοητευτικό, σε παίρνει μαζί του, σε κάνει να 
παρακολουθείς την εξέλιξη της πλοκής, έστω κι αν δεν έχει 
την τυπική φόρμα του «αστυνομικού».

Τα στοιχεία τού story σε ετοιμάζουν για μια περιπέτεια με 
ληστείες, κυνηγητά και άσκηση βίας. Υπάρχουν όλα αυτά, 
αλλά υποτονικά. Δεν είναι ο στόχος της ταινίας αυτός. Είναι 
περισσότερο η δημιουργία ενός σύνθετου ψυχολογικού προ-
φίλ, του κεντρικού ήρωα, του Μπομπ, τον οποίο ερμηνεύει 
εξαιρετικά ο Τομ Χάρντι. Ο Μπομπ είναι ο κλασικός λιγομί-
λητος barman. Ακούει πολλά, λέει πολύ λιγότερα. Κοιτάζει 
τη δουλειά του και θέλει να κάνουν και οι άλλοι το ίδιο, χωρίς 
να τον ενοχλούν. Ζει μέσα στη νύχτα, αλλά είναι θρήσκος και 
φαίνεται ότι δεν έχει ξεπεράσει κάτι από το παρελθόν του.

Η ησυχία της ρουτίνας τού Μπομπ θα ταραχθεί όταν στο 
bar θα γίνει μια ληστεία και θα κλαπούν μαφιόζικα χρήματα. 
Παράλληλα, θα βρει στα σκουπίδια μιας γκαρσόνας, της 
Νάντια, ένα χτυπημένο κουτάβι και εκείνη θα προθυμοποιη-
θεί να τον βοηθήσει να το μεγαλώσει. Μόνο που εξαιτίας του 

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

6 ΝοεμβριΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Κάτι βαρετά μαφιόζικα 
γινόντουσαν, ξέρεις, τα 
τυπικά. Αλλά έχει ένα 
σκυλάκι πολύ γούτσου 
γούτσου!
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ακόμη ένα παράξενο πρόσωπο θα κάνει την 
εμφάνισή του. 

Από εκεί και πέρα, ο Μπομπ θα αρχίσει να 
γίνεται λιγότερο μοναχικός, αλλά η ψυχραι-
μία με την οποία αντιμετωπίζει απρόβλεπτες 
καταστάσεις, όπως ένα κομμένο χέρι, αφή-
νουν περιθώρια για την αποκάλυψη ενός 
λιγότερο ήρεμου παρελθόντος, ενώ ο Μαρβ 
θα εκτονώσει την πίκρα του για το χαμένο 
bar, με «μελετημένες», αλλά άστοχες κινή-
σεις. Το πιο αδύναμο κομμάτι της ταινίας 
είναι η ιστορία του ανισόρροπου πρώην 
γκόμενου της Νάντια και stalker του Μπομπ. 
Ωστόσο, «Η Συγκάλυψη» είναι μια ταινία 
με θαυμάσιες ερμηνείες, σωστά φτιαγμένη 
ατμόσφαιρα και έναν ρυθμό που μπορεί να 
μην είναι ταχύς ή έντονος, αλλά είναι από-
λυτα δικαιολογημένος από τους χαρακτήρες.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Στην περίπτωση που έχεις συνδυάσει 
την έννοια της αστυνομικής ταινίας με 
τις παραγωγές του Λικ Μπεσόν, μάλλον 
«Η Συγκάλυψη» δεν είναι η κατάλληλη 
ταινία για σένα. Αν, όμως, η ιστορία, οι 
χαρακτήρες και οι ερμηνείες έχουν προ-
τεραιότητα για σένα, θα δεις μια ταινία 
που θα σε ικανοποιήσει.
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ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ,  
ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ (2014)
(DEUX JOURS, UNE NUIT)

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Ζαν-Πιερ Νταρντέν,  
Λικ Νταρντέν 

Καστ 
Μαριόν Κοτιγιάρ, 
Φαμπρίτσιο Ροτζιόνε,  
Κατρίν Σαλέ,  
Πίλι Γκρόινε

Διάρκεια 
95’

Διανομή  
SEVEN FILMS / ΣΠΕΝΤΖΟΣ

Μετά την απουσία της εξαιτίας επικίνδυνης κατά-
θλιψης, η Σαντρά μαθαίνει ότι πρόκειται να χάσει τη 
δουλειά της, αν οι συνάδελφοί της ψηφίσουν να καλύ-
ψουν τη βάρδια της με υπερωρίες και παχυλό bonus. 
Με την αμέριστη στήριξη του συζύγου της, η Σαντρά 
συναντά έναν-έναν τους συναδέλφους της για να τους 
πείσει να αρνηθούν το bonus, επιτρέποντάς της έτσι 
να διατηρήσει τη δουλειά της.

Μια αβίαστα συγκινητική (ατόφιο κομμάτι ζωής) «Υπό-
σχεση» (1996) ήταν η πρώτη μου επαφή με το σινεμά των 
Βέλγων αδελφών Νταρντέν, στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. 
Λίγα χρόνια αργότερα, όμως, στο Φεστιβάλ των Καννών του 
1999, συνειδητοποίησα, με απογοήτευση που μου κάθισε 
σα μολύβι στο στομάχι, κάνοντάς μου ταυτόχρονα τα νεύρα 
κουρέλι, πως δεν επρόκειτο να… κρατήσουν την υπόσχεσή 
τους. Με αφετηρία τη βραβευμένη με τον Χρυσό Φοίνικα 
«Rosetta» τους, τα αδέλφια επιδόθηκαν σε ένα σινεμά / 
μανιέρα, αυστηρά φεστιβαλικής κατανάλωσης, που το βρί-
σκω κατ’ εξακολούθηση επιτηδευμένα μίζερο, εκβιαστικά 
συγκινητικό, καταχρηστικά ντοκιμαντερίστικο και επίπλαστα 
λιτό. Με άλλα λόγια ένα σινεμά, που ενώ χρησιμοποιεί αδιά-
ντροπα όλα τα - αδύνατο να τους αντισταθείς - ανυπόφορα 
συγκινητικά τρικ τού μελοδράματος (θυμήσου τη σκηνή 
στην οποία η Ροζέτα κουβαλάει και της πέφτει, κουβαλάει 
και της πέφτει, αντί… απλά να σύρει τη μπουκάλα υγραερίου 
στο εξωφρενικά περίπλοκο σχέδιό της να αυτοκτονήσει, που 
ανακάλεσε και μου επισήμανε κωμικοτραγικά ο Ηλίας Φρα-
γκούλης σε μια σχετική συζήτησή μας), δεν παραδέχεται σε 
καμία περίπτωση πως υπηρετεί το συγκεκριμένο είδος. 

Αντίθετα, απαρνούμενο εντελώς τα έντονα, παλλόμενα 
χρώματα, τις υποβλητικές φόρμες, συνθέσεις και φωτο-
σκιάσεις στην πλανοθεσία, την αργή κίνηση και το ατμο-

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

6 ΝοεμβριΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Είναι μια τύπισσα στην 
κατάθλα και την απο-
λύουν, αλλά όχι επειδή 
είναι στην κατάθλα. Και 
καταθλίβει τους πάντες 
σε ένα ΣουΚου. Πάρε 
χάπια μαζί. Και νερό.
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σφαιρικό soundtrack που επιστρατεύει το 
μελόδραμα ως είδος, το σινεμά των Νταρ-
ντέν αυτο-προσδιορίζεται ως σοβαρός, απέ-
ριττος, αφτιασίδωτος, ατρόμητα ειλικρινής 
ρεαλισμός. Όντας, όμως, τελικά κάθε άλλο, 
αν ιδωθεί με ψυχραιμία. Ψυχραιμία, με 
την οποία είναι πολύ δύσκολο να οπλιστείς 
όταν τα σενάρια των Νταρντέν χειραγωγούν 
τόσο αδυσώπητα κάθε φορά τα πιο βασικά 
σου ένστικτα και συναισθηματικά αντανα-
κλαστικά. Ψυχραιμία, που δεν επικράτησε 
ούτε στην περίπτωση του «Δύο Ημέρες, Μία 
Νύχτα», καθώς η παγκόσμια, κριτική και 
φεστιβαλική, πλειοψηφία τη θεωρεί ως την 
καλύτερη, σπουδαιότερη δουλειά τους από 
την εποχή… της «Rosetta». 

Η αλήθεια είναι πως αυτό, το τελευταίο τους 
πόνημα αποτελεί ένα από τα λιγότερο forcé 
ή εκνευριστικά φιλμ τους. Με κινητήριο 
δύναμη μια λεπτών ισορροπιών, υπόκωφων 
εντάσεων και αδιόρατων, αλλά ευστοχότατων 
εναλλαγών ερμηνεία από την Κοτιγιάρ. Με 
μετριασμένα τα χειριστικά, σεναριακά τρικ 
(spoiler alert! - αν και χαπάκι το χαπάκι, κου-
ραστική, η εδώ απόπειρα αυτοκτονίας είναι 
πολύ πιο βατή, πραγματική) και ελαττωμένη 
την οπτικοακουστική μιζέρια (το φως του 
ήλιου δεν αγνοείται, ενώ ακούγονται και δυο, 
ανεβαστικές ροκιές εκ του ραδιοφώνου!). 
Και με έναν επίλογο που ενώ αποκαλύπτει το 
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, αφήνει ανοιχτό 
το μέλλον τής - αναπάντεχα ενδυναμωμένης 
με αξιοπρέπεια και ελπίδα πλέον - Σαντρά, 
το φιλμ καταφέρνει να μεταδώσει την αγωνία 
που προκαλεί η επαγγελματική αβεβαιότητα 
στους εργαζομένους τής εν κρίσει Ευρώπης, 
με αμέριστη κατανόηση προς όλους, άνευ 
διάκρισή τους σε καλούς ή κακούς.

Ωστόσο, το φιλμ δεν αποφεύγει τις - χαρα-
κτηριστικά νταρντενικές - αυτοτρικλοπο-
διές. Κατ’ αρχήν, ιδέα δεν παίρνουμε για το 
πώς και τι οδήγησε τη Σαντρά στην κατά-
θλιψη, ειδικά αφού το σπίτι της είναι τόσο 
καλοβαλμένο και δεόντως ευρύχωρο για 

την τετραμελή οικογένειά της, τα παιδιά της 
στόμα έχουν και μιλιά δεν έχουν, ο σύζυγός 
της στέκει δίπλα της βράχος, όλο συμπα-
ράσταση και ενθάρρυνση, και η σχέση της 
με ορισμένους από τους συναδέλφους της 
είναι κάτι παραπάνω από καλή. Γεγονός που 
κάνει την κατάθλιψή της να μοιάζει με ένα 
ακόμα… επιτηδευμένο, εκβιαστικό, καταχρη-
στικό και επίπλαστο τρικ, που εφευρέθηκε 
μόνο και μόνο ως αφορμή / δικαιολογία τής 
προσεχούς απόλυσής της. Αφορμή που αφε-
νός πυροδοτεί την πλοκή τής προσπάθειας 
διατήρησης της δουλειάς της, και αφετέρου 
(ως πανδημία της εποχής) μπορεί να επιτύ-
χει τη μεγαλύτερη δυνατή, συναισθηματική 
εμπλοκή τού θεατή. 

Παράλληλα, η επαναληπτικότητα της αφή-
γησης (καθώς η Σαντρά συναντιέται κατά 
σειρά με τους περισσότερους από τους 
συναδέλφους της), σε συνδυασμό με την 
ελάχιστη (ανύπαρκτη, μη σου πω) προσέγ-
γιση όλων των χαρακτήρων που την περι-
βάλλουν, κάνει το όλο εγχείρημα αναίτια, 
ενοχλητικά φλύαρο. Ειδικά αν σκεφτείς πως 
με τη μισή διάρκεια και το ίδιο αμφίσημο 
φινάλε - καλύτερο κομμάτι του, θα προέκυ-
πτε ένα εξαιρετικά πιο αποτελεσματικό… 
μικρού μήκους. Η μεγαλύτερη, όμως, αδυνα-
μία αυτού του φιλμ είναι η έλλειψη πρωτο-
τυπίας. Όχι μόνο γιατί βλέπεις ό,τι ακριβώς 
περιμένεις να δεις από μια ταινία των Νταρ-
ντέν. Αλλά γιατί, κυρίως, τόσο ο μοναχικός 
αγώνας μια γυναίκας ενάντια σε ένα άτεγκτο 
σύστημα, όσο και η προσπάθεια μιας ομάδας 
ανθρώπων να διατηρήσουν την ανθρωπιά 
τους κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, 
έχουν ειπωθεί πολλάκις και στη μεγάλη και 
στη μικρή οθόνη, πολύ πιο ωμά ρεαλιστικά, 
απέριττα, συγκλονιστικά, συναρπαστικά και 
διαπεραστικά, αμαχητί, συγκινητικά: από 
το - παραλίγο συνονόματο - «4 Μήνες, 3 
Εβδομάδες και 2 Μέρες» του Ρουμάνου 
Κριστιάν Μουντζίου, μέχρι και, ναι, το… 
«The Walking Dead»!
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Κουλτούρα να φύγουμε, φεστιβαλιστές, 
και αθεράπευτοι… νταρντενιστές, σπεύ-
σατε (όπως θα κάνατε έτσι κι αλλιώς, 
ανεξαρτήτως δική μας γνώμης). Ομοίως 
και όσοι δεν έχετε… ματαξαναδεί ταινία 
των Νταρντέν και θέλετε να ανακαλύ-
ψετε προς τι όλος αυτός ο ντόρος, αυτή 
ως μια από τις μετριασμένα εκνευρι-
στικές, καταθλιπτικές και επιτηδευμέ-
νες δουλειές τους, αποτελεί μια καλή 
ευκαιρία. Άντε, και όσοι οσκαρόπλη-
κτοι πιστεύετε πως το «Δύο Ημέρες, 
Μια Νύχτα», επίσημη συμμετοχή του 
Βελγίου, θα χωρέσει στην πεντάδα της 
ξενόγλωσσης ταινίας. Οι λοιποί, μακριά!
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