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Ξεκινάει, λέει, κανονικά την προβολή 
του το «The Interview» από σήμερα 
στους αμερικανικούς κινηματογράφους! 
Μήπως μας δουλεύουν; Πρέπει να ξημε-

ρώσει Παρασκευή δίχως… αιματοκύλισμα στις 
ΗΠΑ για να το πάρουμε χαμπάρι ή είναι μονάχα 
μια ακόμη… «θεωρία συνωμοσίας»; Ειλικρινά, 
κάτι μου βρωμάει στην όλη υπόθεση, πλέον. Μου 
βρώμαγε και στο «ληκάρισμα» του πρώτου trailer 
του «Avengers: Age of Ultron», που η Marvel 
κυκλοφόρησε το official σα να μη συνέβη τίποτα, 
λίγη ώρα αργότερα, αφού όλο το διαδίκτυο είχε 
«πέσει» από το viral και τα shares. Μου βρώμαγε 
και όταν η Nu Image απείλησε με μηνήσεις τους 
ανθρώπους που κατέβασαν το «ληκαρισμένο» 
screener του «The Expendables 3», βάζοντας 
ουσιαστικά ως στόχο τη νομοθεσία που προστα-
τεύει τις IP-addresses των Αμερικανών πολιτών.

Μήπως βρισκόμαστε μπροστά σε παραδείγματα 
πραγματικά επιθετικού marketing που ενίοτε 
προωθεί απλώς το προϊόν, αλλά μπορεί να φτάσει 
και μέχρι την απόλυτη χειραγώγηση του κοινω-
νικού βίου και των πολιτικών εξουσίας που ασκού-
νται σε αυτόν; Όταν στην περίπτωση του «The 
Interview» βλέπεις να τρομοκρατείται μια ολό-
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Editorial 141

Hλίας Φραγκούλης

κληρη χώρα μέσω ενός… «χακαρισμένου» studio 
από Κορεάτες τρομοκράτες, με τον Πρόεδρο των 
ΗΠΑ να επεμβαίνει στο όλο «παιχνίδι» και η 
κατάληξη αυτού να μεταφράζεται σε νέες πιέ-
σεις τού Ομπάμα προς το Κογκρέσο για «σφίξιμο 
των λουριών» στη νομοθεσία περί «ασφάλειας» 
στον κυβερνοχώρο, πραγματικά, κάτι αρχίζει να 
βρωμάει πάρα πολύ έντονα… Βόρεια Κορέα; Ή 
περισσότερος δυτικός σκοταδισμός;  

Για να δούμε πώς θα απαντήσουν σήμερα κι αυτοί 
οι «τρομοκράτες» που θα έφερναν την Αμερική 
σε κατάσταση παρόμοια με το 9/11, αν η SONY 
έβγαζε το «The Interview» στα σινεμά. Τι θα πρέ-
πει να υποθέσουμε, αν δεν δούμε… βομβιστικές 
επιθέσεις; Ότι τρόμαξε η Κορέα και τα μάσησε τα 
περί «απειλής», γιατί ο Ομπάμα θα τα ξεσκεπάσει 
όλα διαδικτυακώς; Ή μήπως ο «Μεγάλος Αδελ-
φός» θα μας ευχηθεί για καλή χρονιά εντός της 
τόσο «προστατευτικής» αγκαλιάς του; Το Pirate 
Bay, από την άλλη, έστειλε το εξής encrypted 
message: «You can’t destroy us, expect the ship 
in 20days»! Και το ρολόι μετράει αντίστροφα. Σε 
άλλα νέα, η Αμερική συνεχίζει να μετράει νεκρούς 
από πυρά αστυνομικών… 

http://www.iliaskyriazis.com/
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ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: 
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΡΑΩ 
(2014) 
(NIGHT AT THE MUSEUM: SECRET OF THE TOMB)

H TAINIA Tησ εβδομαδασ25 δεκεμβριΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Ζωντανεύουν τα εκθέ-
ματα για τρίτη φορά 
και… χέστηκε η φοράς! 
Ούτε έξω από το μου-
σείο, λέμε!

Είδος 
Κωμική Περιπέτεια
Σκηνοθεσία 
Σον Λίβι
Καστ 
Μπεν Στίλερ,  
Ρόμπιν Γουίλιαμς,  
Όουεν Γουίλσον,  
Στιβ Κούγκαν,  
Νταν Στίβενς,  
Ρίκι Τζερβέις
Διάρκεια 
98’
Διανομή  
ODEON

Όταν τα «ζωντανά» εκθέματα του νεοϋορκέζικου 
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας αρχίζουν να συμπεριφέ-
ρονται περίεργα, καθώς η χρυσή αρχαία αιγυπτιακή 
πλάκα σιγά σιγά σκουριάζει, ο νυχτοφύλακας Λάρι 
ταξιδεύει στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου για να 
βρει τη λύση προτού η μαγεία χαθεί για πάντα.

Το δεύτερο sequel της επιτυχημένης οικογενειακής ταινίας 
του 2006 αποτελεί μια από εκείνες τις σπανιότατες ευχάρι-
στες εκπλήξεις του να είναι ίσως και η καλύτερη της τριλο-
γίας! Σαφώς και η πρωτοτυπία τής πρώτης ταινίας τού 2006 
έχει προ πολλού ξεφτίσει και οι βασικοί χαρακτήρες είναι 
πλέον υπέρ του δέοντος οικείοι κι επαναλαμβανόμενοι, όμως 
αυτά προσπερνιούνται σύντομα, όταν το χιούμορ αποδεικνύ-
εται αναπάντεχα ανανεωμένο (ειδικά σε σχέση με τη δεύτερη 
ταινία του 2009) και το λαμπρό κωμικό καστ δείχνει να δια-
σκεδάζει πραγματικά αυτή την τελευταία του συγκέντρωση. 
Όσο για τους νέους χαρακτήρες, ενώ η - σύντομη - παρουσία 
τού Μπεν Κίνγκσλεϊ είναι μάλλον άσκοπη, στον αντίποδα 
ο Λάνσελοτ του Νταν Στίβενς (ο ξανθούλης τού «Downton 
Abbey») αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη, με εξαιρετικό 
κωμικό timing και έξυπνες ατάκες. Ασφαλώς, κωμικές ιδι-
οφυίες σαν τον Τζερβέις και τον Κούγκαν επιστρέφουν και 
βάζουν για άλλη μια φορά τη δική τους σφραγίδα με τους 
χρονικά περιορισμένους ρόλους τους.

Το «...Μυστικό του Φαραώ» κλείνει οριστικά (;) τον κύκλο 
της ιστορίας των μουσειακών εκθεμάτων που ζωντανεύουν 
μετά το ηλιοβασίλεμα και η ισορροπία τού χιούμορ, με μια 
μελαγχολική, αποχαιρετιστήρια διάθεση, είναι επιτυχημένη. 
Βεβαίως, κανείς δεν θα περίμενε πως αυτή η μελαγχολική 
νότα θα ενισχυόταν από τον τραγικό θάνατο του Ρόμπιν 
Γουίλιαμς το περασμένο καλοκαίρι, εδώ σε μια από τις τελευ-

της Κατερίνας Ανδρεάκου
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ταίες του εμφανίσεις (εμφανώς πιο αδύναμος 
και υποτονικός από ποτέ, όμως με την ίδια 
θέρμη και ευαισθησία, στοιχεία για τα οποία 
τον αγαπήσαμε), ωστόσο οι τελικές σκηνές 
όπου εμφανίζεται και η αφιέρωση στους 
τίτλους τέλους, αναπόφευκτα εντείνουν τη 
γλυκόπικρη χροιά που επεδίωκε εξαρχής η 
ταινία.
Δεν υπάρχουν πολύ περισσότερα να «ανα-
λύσει» κανείς σ’ αυτή την οικογενειακή 
αμερικανική κωμωδία. Ο εύκολος αφορισμός 
της θα ήταν με τον ψόγο πως αποτελεί μια 
ακόμα χολιγουντιανή «αρπαχτή», χωρίς ιδι-
αίτερο βάθος και διαχρονική αξία. Ωστόσο, 
προσπερνώντας τον συνήθη κυνισμό, δεν 
παύει να αποτελεί μια απολαυστική κωμω-
δία στα πρότυπα της «χρυσής» εποχής των 
δεκαετιών του ’40 και του ‘50, που δεν κατα-
φεύγει στο σκατολογικό χιούμορ για εύκολα 
χαχανητά (αν και η μαϊμού Ντέξτερ πρωτα-
γωνιστεί σε μια - ήπια - σκηνή... τουαλέτας 
σε μια έκτακτη ανάγκη!), ενώ σεκάνς σαν 
την animated καταδίωξη μέσα στον πίνακα 
«Relativity» του ζωγράφου Έσερ δίνουν μια 
αναπάντεχα πρωτότυπη νότα στο σύνολο. Η 
έξοδός της μέσα στις γιορτές είναι η ιδανική 
στιγμή να αφήσεις τις όποιες προκαταλήψεις 
έξω από την αίθουσα και να απολαύσεις μια 
αρκετά παλιομοδίτικη (με την καλή έννοια) 
κωμωδία, αποχαιρετώντας ταυτόχρονα μια 
ομάδα χαρακτήρων που, αν μη τι άλλο, 
πρόσφερε αρκετές στιγμές γέλιου και μια 
πρωτότυπη (είδος προς εξαφάνιση για τα 
χολιγουντιανά standard, πλέον) αρχική σενα-
ριακή ιδέα, χωρίς να προσβάλλει ποτέ αισθη-
τικά. Έχει αρκετές σκηνές όπου θα γελάσεις 
δυνατά και κάποιες άλλες που μπορεί και να 
προσποιηθείς πως… μπήκε σκουπιδάκι στο 
μάτι σου. Και μόνο γι’ αυτό, για κάποιους από 
εμάς, την αξίζει την επίσκεψη στο σινεμά της 
γειτονιάς.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Όχι αν είσαι του δογματικά κυνικού 
μοντέλου «τρίτη ταινία χολιγουντιανής 
οικογενειακής κωμωδίας είναι, πατάτα 
θα είναι σίγουρα» (κοινώς, αυτό όπου 
κρίνουμε πριν να το έχουμε δει με τα 
ματάκια μας). Επίσης, αν είσαι φανα-
τικός της εκστρατείας επιστροφής των 
μαρμάρων του Παρθενώνα, θα σου ανέ-
βει η πίεση με τη σκηνή όπου ζωντα-
νεύουν… Καρυάτιδες, Κένταυροι και 
έτεροι μαρμάρινοι! Οι λοιποί, πάρτε τα 
παιδάκια σας και πάτε, γιορτινές μέρες 
που είναι, αλλά και παιδιά να μην έχετε, 
υπάρχει αρκετό ενήλικο χιούμορ να σας 
φτιάξει τη βραδιά.
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ASTERIX: Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ  
ΤΩΝ ΘΕΩΝ (2014) 
(ASTÉRIX: LE DOMAINE DES DIEUX) 

H TAINIA Tησ εβδομαδασ25 δεκεμβριΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Αστερίξ. Σε κινούμενα 
σχέδια. Χωρίς Ντεπαρ-
ντιέ για Οβελίξ, δηλαδή. 
Δάκρυσα. Από χαρά. 
Όχι για τα γαλλικά. (Δες 
το στα ελληνικά.)

Είδος 
Animation
Σκηνοθεσία 
Λουί Κλισί,  
Αλεξάντρ Αστιέ
Διάρκεια 
85’
Διανομή  
VILLAGE FILMS

Σε μια ακόμη απέλπιδα προσπάθεια να ενσωμα-
τώσει το γνωστό, ελεύθερο γαλατικό χωριό τού 
Αστερίξ και του Οβελίξ στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, 
ο Καίσαρας πάει και χτίζει υπερπολυτελή ρωμαϊκή 
αποικία δίπλα του.

Κλασικό αλλά και διαχρονικό, πολυαγαπημένο comic ανά-
γνωσμα δια χειρός τού… παραμυθά Ρενέ Γκοσινί και του εικο-
νογράφου Αλμπέρ Ουντερζό, οι περιπέτειες του Αστερίξ και 
του Οβελίξ έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές, εύστροφων 
ανθρώπων (της Ευρώπης κυρίως). Μετά την προπέρσινη, πιο 
άστοχη και - από κάθε άποψη - αποτυχημένη τρίτη συνέχεια, 
«Αστερίξ & Οβελίξ στη Βρετανία», της εν έτει 1999 υπερ-
επιτυχημένης (εμπορικά τουλάχιστον) live-action κινηματο-
γραφικής μεταφοράς τους, «Αστερίξ & Οβελίξ Εναντίον 
Καίσαρα» (με τους Κριστιάν Κλαβιέ, Ζεράρ Ντεπαρντιέ 
και Ρομπέρτο Μπενίνι στους πρωταγωνιστικούς ρόλους), η 
επιστροφή στα βασικά κρίθηκε, ευτυχώς, απαραίτητη. 

Έτσι, αυτή τη φορά, η εξόρμηση των περίφημων Γαλατών 
στο πανί δεν παρεκκλίνει ούτε ρούπι από τις ατραπούς τού 
17ου της σειράς, ομότιτλου comic βιβλίου, στο οποίο βασίζε-
ται και παραμένει πιστό όχι μόνο στο περιεχόμενο, αλλά και 
στην όψη, κινούμενο σχέδιο γαρ. Κατά συνέπεια, η ιδανική 
ισορροπία ανάμεσα στη slapstick, σωματική κωμωδία, που 
τρελαίνει τους πιτσιρικάδες (με τα δέντρα που ξεριζώνονται 
και ξεφυτρώνουν, ξεριζώνονται και ξεφυτρώνουν εν μια 
νυκτί, ή της ανταλλαγής όποιων εύκαιρων «πυρών» υπάρ-
χουν μεταξύ του «delicatessen» ψαρά και του… αντικέρ του 
γαλατικού χωριού, ή του έλα να δεις που γίνεται με την άφιξη 
του Καίσαρα, π.χ.), και το πιο διακριτικό, (αυτο)σαρκαστικό 
προς πάσα κατεύθυνση, δηκτικό και σημαίνον, παρόν κυρίως 
στους διαλόγους (κατά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των 
αναποφάσιστων σκλάβων και Ρωμαίων αξιωματούχων ή 
Γαλατών, καθώς και τις συζητήσεις επί συζητήσεων μεταξύ 

της Ιωάννας Παπαγεωργίου
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των Ρωμαίων στρατιωτών πριν την επί-
θεση στο γαλατικό χωριό, για παράδειγμα) 
χιούμορ, που ευφραίνει ενήλικη καρδία, 
διατηρείται στο ακέραιο. Το ίδιο και όλοι οι 
- όσο πρέπει ευανάγνωστοι - στοχασμοί περί 
ελεύθερης αγοράς (έτσι όπως το γαλατικό 
χωριό και τα παραδοσιακά προϊόντα του 
γίνονται ακαταμάχητα για τους Ρωμαίους, 
ενώ αντίστροφα η πολυτέλεια και οι ανέσεις 
της μοντέρνας ρωμαϊκής αποικίας γοητεύουν 
τους Γαλάτες), παράλογης γραφειοκρατίας, 
μετανάστευσης, σεβασμού του διαφορετικού 
και της πολυπολιτισμικότητας, αλλά και μιας 
απλής κι όμως συνήθως παραγνωρισμένης 
αλήθειας: έτσι όπως χτίζεται η πραγμα-
τική, ουσιαστική φιλική σχέση μεταξύ του 
Αστερίξ, του Οβελίξ και της οικογένειας των 
τυχερών… άτυχων Ρωμαίων (που ενώ κέρδι-
σαν σε κλήρωση ένα διαμέρισμα στην επονο-
μαζόμενη «Κατοικία των Θεών», δεν μπορούν 
να μπουν σε αυτό, καθώς δεν διαθέτουν τα 
απαραίτητα χαρτιά!), γίνεται άμεσα κατανο-
ητό το πώς όλα όσα μας ενώνουν ακυρώνουν 
ολοκληρωτικά όλα όσα μας χωρίζουν.
Κι όλα αυτά με ένα στιλπνό, γάργαρο ψηφι-
ακό κινούμενο σχέδιο, που αφηγείται ευδι-
άκριτα τη δράση (με χαρακτηριστικότερα 
παραδείγματα τις σεκάνς κάθε κυνηγητού 
στο δάσος, αλλά κορυφαίου εκείνου παράλ-
ληλα στο ποτάμι, καθώς και του roller coaster 
απίθανων ατυχημάτων της παρέλασης κατά 
την άφιξη του Καίσαρα), χωρίς να υπερφορ-
τώνει τα κάδρα και να κουράζει. Κινούμενο 
σχέδιο, που επιπλέον διακρίνεται από εξαι-
ρετικό, υποβλητικό βάθος πεδίου, ακόμα και 
στο 2D (όπως το είδαμε εμείς, στη δημοσι-
ογραφική προβολή). Θα περάσεις (και θα 
γελάσεις) καλά, δηλαδή. Μα τον Τουτάτη!
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν μεγάλωσες με τον Αστερίξ και τον 
Οβελίξ θα την κάνεις λαχείο, καθώς 
πρόκειται για την καλύτερη κινηματο-
γραφική μεταφορά των περιπετειών 
τους της τελευταίας δεκαετίας, του-
λάχιστον. Ακόμα κι αν δεν σκαμπάζεις 
από ατρόμητους Γαλάτες και «τρελούς 
Ρωμαίους», όμως, θα την καταβρείς, 
είτε είσαι μικρός, είτε είσαι μεγάλος 
(και μπορείς να επιλέξεις την υποτιτλι-
σμένη κόπια).
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Είδος 
Κωμικό Δράμα Δρόμου
Σκηνοθεσία 
Καρζάν Καντέρ
Καστ 
Ζαμάντ Ταχά,  
Σαργουάρ Φαζίλ
Διάρκεια 
97’
Διανομή  
ΑΛΚΥΟΝΙΣ ART CINEMA

Στο επί Σαντάμ εμπόλεμο Κουρδιστάν το 1990, με 
σκοτωμένους γονείς αδελφάκια στο δρόμο πλακώνο-
νται να πάνε στο Αμέρικα και τρώνε πακέτο: ματσάκι, 
ταινία και ήρωα - φετίχ το «Superman», μπούλη 
γείτονα, το μετιέ τού λουστράκου, αποχωρισμό από 
τυφλό «παππού», παραλίγο πνιγμό, ερωτεύσιμη νου-
νούζα με μενταγιόν πασαπόρτι, γαϊδαράκο, φορτία 
Coca-Cola, traffickers, φίλο του πατέρα του, χακί 
μπλόκα και νάρκη. Μαζί μπορούν;  

Bekas θα πει «ορφανός». Ευτυχώς, κάλλιο αργά παρά ποτέ 
βρίσκει σπίτι και στην Ελλάδα το ντεμπούτο του Ιρακινού, 
σκαστού στα μικράτα του πρόσφυγα και με υπηκοότητα 
Σουηδού πια, Καρζάν Καντέρ, που δύο χρόνια πριν πρό-
σθεσε σελίδες στο διαβατήριο του - με αργυρό σπουδαστικό 
Όσκαρ 2011 - φερώνυμου (και ταυτόσημου σε υφάκι και 
αρκετές σκηνές) μικρού μήκους του, μεγαλώνοντας (έστω 
με δυσκολίες) στο πανί μ’ αυτή τη «μαζί δεν κάνουμε και 
χώρια δεν μπορούμε», χαρμολύπης ντραβάλων σύγχρονη 
τριτοκοσμική road περιπέτεια, βασισμένη εν μέρει σε βιώ-
ματά του.

Τη δικτατορική Αραβική προ-Άνοιξη, την κινδυνώδη αστε-
γίλα και βιοπάλη τής «παίδες εν καμίνω» κατάστασης, το 
διακύβευμα και το απάγκιο της we are family ενότητας, 
το παρθενικό σκίρτημα, την άσβεστη ελπίδα / την πηγαία 
αποφασιστικότητα / την πλέρια αθωότητα της πρώτης 
ηλικίας, την... Οδύσσεια Ενός Ξεριζωμένου, τα ‘χεις ματαδεί 
όλα λάου λάου στοιβαγμένα στο container καλύτερα - γιατί 
εδώ παραπάνω απ’ τα μισά ευτράπελα ή πονετικά απρόο-
πτα λαμβάνουν χώρα μέσα σε μια μέρα! Άσε τ’ ότι ο σκη-
νοθέτης έχει πλαστογραφήσει για τα χαρτιά του σφραγίδες 
απ’ το «Slumdog Millionaire» και το «Everything Is 
Illuminated», ενώ το δίδυμο Steadicam και μουσικούλας 
(που σε άλλες περιπτώσεις, πάντως, κάνουν... μουλάδες με 

του Άγγελου Μαύρου

25 δεκεμβριΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Είναι δύο πιτσιρίκια στο 
Κουρδιστάν και περπα-
τάνε. Αυτά από τη Γουα-
τεμάλα που βλέπαμε την 
περασμένη εβδομάδα 
είναι; Πότε φτάσανε 
εκεί;

BEKAS (2012)  
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ηλιόλουστη σέπια και χάδια κουιντέτου & 
programming) πορώνονται ή κλαίγονται α 
λα Ινιάριτου ενίοτε.
Η Ύπατη Αρμοστεία ευτυχώς σε περνάει 
απέναντι. Ο φωνακλάς Ζαμάντ Ταχά ξεφτι-
λίζει Βασιλάκη Καΐλα (κι Αλέκο Τζανετάκο 
σε 6χρονη εκδοχή στο επανερχόμενο γκαγκ 
της καρπαζιάς με συνοδευτικό παντοφλιάς), 
το σασπένς (στον πρώτο στρατιωτικό έλεγχο 
με τους καθρέφτες κάτω απ’ το σασί, στον 
δεύτερο με την ξιφολόγχη στο port package 
και στο με-κάτι-από-«Hurt Locker» 
solo χουνέρι) σε σακουλιάζει κι εσένα στο 
κοντραμπάντο των ανθρώπινων ψυχών, και 
στα ενδιάμεσα δρα η Ύπατη Αρμοστεία: η 
καρδιά, το ψύχωμα, το χιούμορ.
Σε σκανταλιές όπως το με moonwalk κατού-
ρημα, σε χαριτωμενιές όπως ο βαφτισμένος 
Μάικλ Τζάκσον όνος, σ’ ευφυολογήματα 
(«Αγράμματε!», φωνάζει ο σπόρος σ’ έναν 
καθηγητή που του δίνει λειψή αμοιβή αφού 
του γυάλισε τα παπούτσια), σε νύξεις στη 
θεοκρατία (το «Βγάλ’ την τσίχλα σου» στο 
τζαμί και το πέσιμο από μια ταράτσα τού 
τρομαγμένου απ’ το κάλεσμα του μουεζίνη 
βενιαμίν). Και σ’ ένα... ψέμα, ότι ο Καλ-Ελ 
μιλάει όλες τις γλώσσες και μπορεί να φέρει 
πίσω τον μπαμπά και τη μαμά, που θα δοκι-
μάσει τον δεσμό αίματος των δύο αγοριών. 
Θα χαθούν. Θα βρουν ξανά ο ένας τον άλλον 
και τη land of the free; Και τι ζόρι ακόμα 
στην πορεία; Ψάξ’ το. Γιατί απαιτούμε 
πάντα άσυλο για τους αλλοδαπούς ανέστι-
ους κι ιθαγένεια για τα ξενάκια. Υιοθετείς 
προσώρας αυτά...
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Arthouse-ά που σε φτιάχνει η Εγγύς 
Ανατολή, εδώ είσαι - αλλά θα δεις αρκε-
τούς κοινούς τόπους. Κηδεμόνα με ανοι-
χτούς ορίζοντες και αγκάλη, παρκάρεις 
άνετα τα βλαστάρια, να μην κονομάει 
μόνο η Disney. Χιπστερά που κάνεις 
ουρά για φαλάφελ; Δοκίμασε και κάτι 
κινηματογραφικό από ‘κείνα τα μέρη, 
καημένε. Δεν μπορείς παιδικό ή σε περί-
εργες γλώσσες σινεμά; Στην απέξω.
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Είδος 
Δραμεντί
Σκηνοθεσία 
Αλέν Ρενέ
Καστ 
Σαμπίν Αζεμά,  
Σαντρίν Κιμπερλέν,  
Καρολίν Σιόλ,  
Ιπολίτ Ζιραρντό,  
Αντρέ Ντισολιέ,  
Μισέλ Βιγερμόζ
Διάρκεια 
108’
Διανομή  
STRADA FILMS

Ένα καλοκαίρι στο Γιορκσάιρ της Μεγάλης Βρε-
τανίας, ένας ερασιτεχνικός θεατρικός σύλλογος, ο 
οποίος αποτελείται από παλιούς φίλους και γνω-
στούς, προετοιμάζεται για την καινούργια του παρά-
σταση. Η ακούσια αποκάλυψη, όμως, ότι ένας φίλος 
τους, ο Τζορτζ Ράιλι, έχει πλέον μετρημένες μέρες 
ζωής θα αλλάξει τις ισορροπίες των σχέσεών τους, θα 
φέρει παλιά μυστικά στην επιφάνεια, θα κινδυνέψει 
να εκτροχιάσει ολόκληρη την παράσταση και θα προ-
καλέσει γέλια, πάθος και δάκρυα. Και όμως, δεν είναι 
αυτό που περιμένεις. 

Η τελευταία ταινία τού Αλέν Ρενέ έρχεται στους κινηματο-
γράφους με την ταμπέλα τού «κύκνειου άσματος» για έναν 
σκηνοθέτη που αναμφισβήτητα άφησε το στίγμα του στην 
κινηματογραφική ιστορία και επαναπροσδιόρισε το ευρωπα-
ϊκό σινεμά, είτε αυτό αφορούσε μια μέρα στη Χιροσίμα, είτε 
ένα Μαρίενμπαντ που υπήρξε ή δεν υπήρξε ποτέ, είτε έναν 
«Θείο από την Αμερική» που μιλούσε για την ψυχολογία 
τής κοινωνίας και του ίδιου του εαυτού μας. Για την ύστατη 
δουλειά του, ο Ρενέ βρέθηκε στη βρετανική επαρχία, εξα-
κολουθώντας, όμως, να προσπαθεί να ανακαλύψει αυτές τις 
μικρές ισορροπίες ανάμεσα στους ανθρώπους και τις αδιό-
ρατες δυνάμεις που ορίζουν τις αποφάσεις και τις ξαφνικές 
εναλλαγές τους. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι ανεξάρ-
τητα από την τελική εντύπωση που αφήνει το φιλμ, ο Ρενέ 
αποδεικνύει ότι, παρά την ηλικία του, είχε ακόμα τη διάθεση 
να πειραματίζεται και να δοκιμάζει νέες φόρμες, χωρίς να 
καταφεύγει στη σίγουρη, ασφαλή οδό.

Για στο «Αγαπώντας, Πίνοντας και Τραγουδώντας», ο Ρενέ 
εξακολουθεί να καταπιάνεται με το θέατρο (οι θεατρικές 
επιρροές ήταν πολύ χαρακτηριστικές και στο αμέσως προη-
γούμενο χρονολογικά «Ακόμα δεν Έχετε Δει Τίποτα!»), 
όχι μόνο ως αρχική πηγή έμπνευσης (η ταινία βασίζεται 

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

25 δεκεμβριΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Γυρίζουνε θεατρικά για 
να τα παίζουνε και στα 
σινεμά τώρα; Και είναι 
και στα γαλλικά; Έρχο-
νται μπουρλότα!

ΑΓΑΠΏΝΤΑΣ, ΠΊΝΟΝΤΑΣ  
ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΏΝΤΑΣ (2014) 
(AIMER, BOIRE ET CHANTER)
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στο θεατρικό «Life of Riley» του Άλαν Έικ-
μπορν, συγγραφέα και του «Smoking / No 
Smoking» του auteur) αλλά και ως αφη-
γηματική φόρμα και ως αισθητική. Αφενός 
γιατί το σενάριο διατηρεί τη λογική των 
πράξεων ακριβώς όπως το πρωτότυπο κεί-
μενο, ακολουθώντας την πορεία της ιστορίας 
αποσπασματικά σε τέσσερις μέρες κατά τη 
διάρκεια ενός επταμήνου, αφετέρου επειδή 
ακόμα και τα σκηνικά αποπνέουν θεατρικό 
σανίδι με το περιβάλλον να έχει αντικατα-
σταθεί από πολύχρωμους ζωγραφιστούς 
μουσαμάδες που υποκαθιστούν τόσο τα 
κτήρια όσο και τη φύση! Σα να μην ήταν 
αρκετό αυτό, ανάμεσα στις μεταβάσεις από 
τοποθεσία σε τοποθεσία, ο Ρενέ παρεμβάλ-
λει σκίτσα που υποδηλώνουν την εξωτερική 
μορφή των κτηρίων, ενόσω travelling shots 
μας ξεναγούν στο επαρχιακό, καταπράσινο 
Γιορκσάιρ. Το φιλμ είναι σαν να πατάει με 
το ένα πόδι στο σινεμά και με το άλλο στο 
θέατρο, γεγονός που του δίνει μια περίεργη 
αίσθηση... φρεσκάδας!

Περίεργη επειδή, παρά το γεγονός ότι το 
τελικό αποτέλεσμα καταντά επαναλαμβανό-
μενο κατά στιγμές, ο Ρενέ στο φιλμ δείχνει 
αναμφισβήτητα μια παιχνιδιάρικη διάθεση, 
η οποία έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη 
σαφώς πιο... μεσήλικη θεματική του! Δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι το «Αγαπώντας, Πίνο-
ντας και Τραγουδώντας» απευθύνεται σε ένα 
μεγαλύτερο κοινό που εκτιμά την ανάλαφρη 
αφήγηση, την ανθρωποκεντρική θεματική 
και την εμφανώς διαλεκτική προσέγγιση 
έναντι της δράσης και, όμως, ανάμεσά τους 
διαφαίνονται μερικές... pop εκλάμψεις που 
θα μπορούσαν να εκληφθούν με χαμόγελο ως 
οι ύστατες προσπάθειες ενός σκηνοθέτη να 
παραμένει επίκαιρος αλλά και συνεπής με 
τον εαυτό του. Εξάλλου, οι πολύχρωμες απει-
κονίσεις των κτηρίων και οι σύντομες απο-
δράσεις στους δρόμους του Γιορκσάιρ είναι 
οι μοναδικές ευκαιρίες που έχουμε ως θεατές 
να ξεφύγουμε από την αυστηρή χωροταξία 
του φιλμ, που διαδραματίζεται αποκλειστικά 
(πριν ελαχίστων εξαιρέσεων προς το τέλος 
του, οι οποίες, όμως, και πάλι ακολουθούν τις 
ίδιες θεατρικές σκηνικές οδηγίες) στους εξω-
τερικούς χώρους μπροστά από τις κατοικίες 
των πρωταγωνιστών, όσο η οικιακή τους ζωή 
αποδομείται από την καταλυτική δράση του 
Τζορτζ Ράιλι.
Διότι από την αρχή μέχρι το τέλος, ο Ράιλι 
παραμένει μια αόρατη κινητήριος δύναμη, 
πάντα παρών στις εξελίξεις ή φορέας των 
ανατροπών τους, χωρίς να εμφανίζεται ποτέ 
μπροστά από την κάμερα, ακριβώς όπως οι 
κρυφές επιθυμίες των πρωταγωνιστών του. 
Εξάλλου, η ιστορία τόσο είναι για αυτόν όσο 
και δεν είναι, καθώς μέσω της θανάσιμης 
κατάστασής του ουσιαστικά επαναπροσδι-
ορίζεται η ζωή των φίλων του, ενώ προσω-
πικές εκκρεμότητες (που δεν γνώριζαν ότι 
είχαν) μπαίνουν επιτέλους σε τάξη και τα 
πραγματικά κίνητρα του καθενός αποκτούν 
μια σαφή, εμφανή θέση, επιδιορθώνοντας τις 
αθέατες ρωγμές της καθημερινότητάς τους. 
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Αναμενόμενα, ένα φιλμ που αντλεί τις 
μεγαλύτερες αρετές του από τη θεατρική 
προσέγγιση χρωστάει στην ίδια πηγή και 
τις μεγαλύτερες αδυναμίες του. Δυστυχώς, 
παρά τις καλλιτεχνικές προσθήκες τού Ρενέ, 
η αφήγηση καταντάει στατική με αποτέ-
λεσμα η θεατρικότητα να αποδεικνύεται 
κουραστική από τη μέση της ταινίας και 
μετά. Παράλληλα, η τονισμένη εκφορά τού 
λόγου και οι υπερβολικές ερμηνείες, αν και 
παραμένουν συνεπείς με την ατμόσφαιρα 
του project, καταλήγουν να φαίνονται ξένες 
προς το κινηματογραφικό μέσο και χωρίς 
ουσιαστική δύναμη. Ο εμφανής ακαδημαϊ-
σμός τής ταινίας δύσκολα πρόκειται να κάνει 
έστω και την παραμικρή εντύπωση σε ένα 
νεότερο κοινό, το οποίο δεν θα έχει απαραί-
τητα πρόβλημα με την ηλικιακή διαφορά των 
προβληματισμών των πρωταγωνιστών, όμως 
σίγουρα θα αντιδράσει στην περισσότερο 
κλασική, έως και παλιομοδίτικη, θεατρική 
αντίληψη. Ενδεχομένως, το μεγαλύτερο 
πρόβλημα τελικά να μην είναι το γεγονός ότι 
ο Ρενέ ακολούθησε τόσο πιστά το μοντέλο 
τού θεάτρου αλλά το ότι πειθάρχησε στις 
ντιρεκτίβες μιας κλασικής σκηνικής πράξης, 
μακριά από τις σύγχρονες, περισσότερο απε-
λευθερωτικές τάσεις του.
Φυσικά, αυτή είναι η ταυτότητα του έργου 
και οι διαμαρτυρίες σχετικά με τους θεατρι-
κούς περιορισμούς του είναι ίσως περιττοί. 
Σίγουρα θα βρεθεί το κοινό που θα το εκτιμή-
σει και θα θεωρήσει τον κόσμο του ταιριαστό 
στις ανησυχίες του. Για όλους τους υπόλοι-
πους, θα υπάρχει πάντα η υπόλοιπη φιλμο-
γραφία του Ρενέ, ενός μεγάλου δημιουργού 
που δεν χρειαζόταν την τελευταία του ταινία 
για να επιβεβαιώσει τη σημασία του. Τα υπό-
λοιπα, είναι μάλλον... λεπτομέρειες.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Θυμάσαι με αγάπη το «Θέατρο της 
Δευτέρας»; Αγαπάς την πολυλογία και 
την υπερανάλυση του γαλλικού κινημα-
τογράφου; Πίνεις νερό στο όνομα του 
Ρενέ; Επιδιώκεις να βλέπεις μία τουλά-
χιστον δραμεντί τον μήνα; Είσαι άνω 
των 50; Αν απάντησες τουλάχιστον τέσ-
σερις φορές «ναι» στις προηγούμενες 
ερωτήσεις, τότε η ταινία είναι για σένα. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση, πλησιάζεις με 
προσοχή. Θα ήταν, όμως, πιο σοφό να 
ανατρέξεις στις παλιές, αριστουργημα-
τικές δουλειές του Ρενέ. Αν αυτό το φιλμ 
γίνει η αφορμή για κάτι τέτοιο, τότε θα 
έχει κάνει την καλύτερη δουλειά που θα 
μπορούσε.
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Είδος 
Αστυνομικό Θρίλερ
Σκηνοθεσία 
Σκοτ Φρανκ
Καστ 
Λίαμ Νίσον,  
Νταν Στίβενς,  
Ντέιβιντ Χάρμπορ,  
Άνταμ Ντέιβιντ Τόμσον,  
Λόρα Μπερν,  
Τζον Γκόρασι
Διάρκεια 
114’
Διανομή  
ODEON

Τσαμπουκάς ιδιωτικός ερευνητής με «αμαρτωλό» 
παρελθόν προσλαμβάνεται από μεγαλέμπορο ναρκω-
τικών προκειμένου να εντοπίσει τον άνδρα που απή-
γαγε και δολοφόνησε τη γυναίκα του.

Βλέπω ήδη κάποιους να μειδιούν. Τα λόγια τους σχεδόν 
φτάνουν στ’ αυτιά μου: «άλλη μια ταινία με τον Λίαμ Νίσον 
σκληροτράχηλο, badass, οξύθυμο τυπά with a particular set 
of skills που ξεσπάει επί δικαίων και αδίκων για να εκδικη-
θεί / τιμωρήσει / σακατέψει όποιον του πείραξε το σόι;». 
Δικαιολογημένοι ίσως κι αυτοί που θα το αντιμετωπίσουν 
έτσι. Πράγματι, ο Νίσον είχε την τύχη αλλά και την ατυχία 
παράλληλα, να δει τον εαυτό του action hero στα εξήντα του. 
Και για όσους αρέσκονται τρελά στη βραχνάδα, το επιβλη-
τικό παρουσιαστικό, την αξιοπρέπεια παλαιάς κοπής και το 
«δε γουστάρω πολλά πολλά» τού αρχετυπικού μάγκα που 
εκπέμπει με το βλέμμα και μόνο, υπάρχουν άλλοι τόσοι που 
θα σου πουν ότι καταντάει γελοίο να το παίζει νέμεση των 
απανταχού καθαρμάτων ένας ώριμος κύριος που διανύει την 
έκτη δεκαετία τού βίου του. Ακόμα κι αν αναγνωρίσουμε ότι 
κάθε πλευρά έχει τα δίκια της, «Το Μονοπάτι του Θανάτου» 
είναι ένα φιλμ που θα μπορούσε να απευθύνεται και στις 
δύο. Δεν πρόκειται, βλέπεις, για μια ακόμα μεταμφιεσμένη 
«Αρπαγή», οπότε δεν θα «κλωτσήσουν» οι μπουχτισμένοι, 
ούτε στερείται όμως των ποιοτήτων που οι φανατικοί δεν 
χορταίνουν να εντοπίζουν στην, ας πούμε, νέα καριέρα τού 
αγαπημένου τους star.  

Κατά βάση έχουμε να κάνουμε με ένα παραδοσιακό αστυ-
νομικό θρίλερ, έρευνας, πυκνού μυστηρίου, αμφιβολιών και 
ανατροπών, βραδυφλεγούς εξέλιξης, κι όχι με μια καταιγι-
στική περιπέτεια (χωρίς να λείπει εντελώς το πιστολίδι). Το 
έργο διαθέτει ατμόσφαιρα νουαρική, είναι retro στην ψυχή 
και φαίνεται αλλά ο σκηνοθέτης Σκοτ Φρανκ, δεν χάνει την 
ευκαιρία να το λουστράρει με μια σειρά νεωτερικές τεχνικές, 

του Γιάννη Σμοΐλη

25 δεκεμβριΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Είναι ο Λίαμ Νίσον και 
γαμάει μανάδες γιατί 
ενός ναρκοέμπορα του 
φάγανε τη γυναίκα. Το 
‘χουμε ξαναδεί το έργο.

ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ  
ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ (2014) 
(A WALK AMONG THE TOMBSTONES)
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τόσο σε επίπεδο κατασκευαστικό όσο και 
ιδεολογικό. Το σινεμά τού Φίντσερ δείχνει 
να τον έχει επηρεάσει, πράγμα που αντι-
λαμβάνεται κανείς στα αστραφτερά κάδρα, 
τον περφεξιονισμό στο στήσιμο των σκη-
νών αλλά και τον μουντό αμοραλισμό που, 
φυσικά, βρίσκεται στον αντίποδα του κλα-
σικού αμερικάνικου σινεμά, όπου οι διαχω-
ρισμοί μεταξύ Καλού και Κακού, είναι πάντα 
ευδιάκριτοι. Ο εντελώς new age μηδενισμός 
τού φιλμ μας έρχεται κατευθείαν απ’ τις δύο 
τελευταίες κινηματογραφικές δεκαετίες, απ’ 
τον σκηνοθέτη του «Se7en» και τους επι-
γόνους του. Αν εξαιρέσεις τη σαδιστική βία, 
όμως, όλα τα υπόλοιπα παραπέμπουν στον 
αμερικάνικο φαταλισμό των 40’s και 50’s 
(ειδικά το εύρημα που θέλει τον ντετέκτιβ 
να μισθώνεται από βαρώνο του εγκλήματος 
φέρνει στο μυαλό το εμβληματικό νουάρ 
αριστούργημα του Ζακ Τουρνέρ «Out of the 
Past» με τον Ρόμπερτ Μίτσαμ): ο ανορθόδο-
ξος στις μεθόδους αλλά ηθικός στον πυρήνα 
του πρωταγωνιστής (ο Νίσον είναι, ομολο-
γουμένως, ιδανικός για τον ρόλο και εδώ 
δεν στηρίζεται μόνο στην αφοπλιστική του 
φυσιογνωμία αλλά και στον καλογραμμένο 
διάλογο), το απαραίτητο voice-over με τη 
μοιρολατρική του σημειολογία, τα flashback, 
η αναγκαία απ’-την-αρχή-βρώμαγε απο-
στολή. Και, φυσικά, η εσωτερικά τσακισμένη 
persona τού κεντρικού ήρωα, που πάνω της 
ποντάρει την ποθούμενη σκοτεινιά του ολό-
κληρο το φιλμ.  
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Όσο καλός κι αν είναι ο Νίσον, όμως, κάνο-
ντας για άλλη μια φορά αυτό που ξέρει 
καλύτερα, δεν μπορεί να αποτρέψει «Το 
Μονοπάτι του Θανάτου» απ’ το ανεξέλεγκτο 
flirt του με μια απογοητευτικά πομπώδη 
σοβαροφάνεια. Δεδομένου ότι - κακά τα 
ψέματα - όλα αυτά τα έχουμε ξαναδεί, αυτή η 
επιτηδευμένη βλοσυρότητα καταντάει ώρες-
ώρες ολίγον… κωμική. Επίσης, η απότομη 
αλλαγή τονικότητας προς το τέλος, τα horror 
στοιχεία με τα οποία μπολιάζει ο Φρανκ το 
- μέχρι εκείνη τη στιγμή - τυπικό αστυνο-
μικό του μυστήριο, ούτε τίποτα το ιδιαίτερα 
ριζοσπαστικό πετυχαίνουν ούτε βέβαια 
πρόκειται να σοκάρουν τον προπονημένο 
θεατή. Συντελούν, απλώς, στο να δοθεί μια 
κακώς εννοούμενη αίσθηση σύγχυσης. Και 
εκεί που η ταινία ξεκινούσε με τις καλύτερες 
προϋποθέσεις, όχι βέβαια για να αποτελέσει 
κάποιο αλησμόνητο κομψοτέχνημα αλλά 
τουλάχιστον να τιμήσει το είδος και να αντα-
μείψει τον θεατή με ένα καθηλωτικό δίωρο, 
καταλήγει να μας τρίβει στη μούρη μια καλά 
αμπαλαρισμένη ανθοδέσμη από κλισέ. Με 
όλες του τις ευφάνταστες γωνίες λήψης, 
την γοητευτική φωτογραφία και τα υποβλη-
τικά σκηνικά, το έργο τού Φρανκ δεν είναι, 
τελικά, παρά μια απ’ τα ίδια. Το χαζεύεις με 
ευχαρίστηση αλλά, ας το παραδεχτούμε, 
έχεις διασχίσει υπερβολικά πολλές φορές 
αυτό... το μονοπάτι.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Καλοφτιαγμένο και ατμοσφαιρικό, «Το 
Μονοπάτι του Θανάτου» παρακολου-
θείται με αμείωτο ενδιαφέρον, διαθέτει 
σασπένς και, για τους λόγους που φτιά-
χτηκε, λειτουργεί. Ο Λίαμ Νίσον είναι 
σταθερά ένας στιβαρός πρωταγωνιστής 
και - ευτυχώς για όσους κουράστηκαν 
να τον βλέπουν να μοιράζει σφαλιάρες 
σε μετριότητες όπως το «Non-Stop» - 
δεν αναπαράγει την persona τού Μπρά-
ιαν Μιλς της δημοφιλούς «Αρπαγής». 
Πού είναι το πρόβλημα, λοιπόν; Στο ότι 
δεν υπάρχει τίποτα πρωτότυπο σ’ όλα 
αυτά. Μια σωστά εκτελεσμένη συνταγή 
ενός φαγητού που το αμερικάνικο 
σινεμά, απτόητο, σου σερβίρει εδώ και 
δεκαετίες. Θα έγραφα το κλισέ «κυρίως 
για τους φανατικούς του Νίσον», αλλά 
υποθέτω ότι αυτοί έτρεξαν για εισιτήρια 
ήδη απ’ το trailer.
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25 δεκεμβριΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Είναι μια ηθοποιός του 
Χόλιγουντ που παντρεύ-
εται έναν πρίγκιπα και 
υποφέρει. Σιγά, μαρή 
Σοράγια!

Τα πρώτα χρόνια γάμου με τον Πρίγκιπα Ρενιέ του 
Μονακό δεν προκύπτουν ακριβώς παραμυθένια για 
την Γκρέις Κέλι, η οποία διχάζεται ανάμεσα στο πρω-
τόκολλο του νέου της (και ίσως παντοτινού;) ρόλου 
και την πρόσκληση του Άλφρεντ Χίτσκοκ να επι-
στρέψει στο Χόλιγουντ και να πρωταγωνιστήσει στη 
«Marnie».
Κάπου στο βάθος, η «Γκρέις του Μονακό» είναι μια καταπλη-
κτική ταινία, με λουσάτα locations, αψεγάδιαστη σκηνογρα-
φική δουλειά και μια glamorous χρωματική παλέτα. Αυτά, 
όμως, είναι το background του φιλμ… Στην «πρώτη γραμμή», 
τα πάντα είναι λάθος! Τραγικό κάστινγκ, άθλιο σενάριο και 
σκηνοθεσία που δεν είναι ικανή να υποστηρίξει καμία από 
τις επιλογές του Ολιβιέ Νταάν, κάνοντάς μας να πιστέψουμε, 
πλέον, ότι το μόνο πράγμα που επέτρεψε στο «La Môme» 
(2007) να σταθεί στα πόδια του ήταν ο ερμηνευτικός χείμαρ-
ρος της Μαριόν Κοτιγιάρ ως Εντίτ Πιάφ!  

Ας ξεκινήσουμε από το ατυχές κάστινγκ της πρωταγωνί-
στριας. Μπορεί η Νικόλ Κίντμαν να βγάζει κάτι το εξευ-
γενισμένο στο φακό - πόσω μάλλον αν το όλο styling την 
υποστηρίξει δεόντως. Δεν μπορεί, όμως, η ίδια ηθοποιός, στα 
46 της χρόνια και εμφανώς «τραβηγμένη» εδώ και κάμποσο 
καιρό, να προσπαθεί (ή να τολμά…) να υποδυθεί την Γκρέις 
Κέλι των… late 20’s (γεννημένη το 1929, αποσύρθηκε από το 
σινεμά το 1956 για να παντρευτεί τον Πρίγκιπα Ρενιέ). Το 
φιλμ εστιάζει στην περίοδο των αρχών της δεκαετίας του ’60, 
άρα μιλάμε για ατόπημα το οποίο δεν υποστηρίζει καλόπιστα 
την επιλογή της Κίντμαν. Επιπλέον, ο Νταάν επιφυλάσσει για 
την άμοιρη star του μια πληθώρα από εξαντλητικά close-up, 
τα οποία περισσότερο μοιάζουν να αναζητούν… ρυτίδες ή 
σημάδια από επεμβάσεις, λες και θέλει να την ειρωνευτεί κι 
από πάνω!

Σεναριακά, η «Γκρέις» μοιράζεται το χρόνο της ανάμεσα στην 

του Ηλία ΦραγκούληΕίδος 
Βιογραφικό Δράμα
Σκηνοθεσία 
Ολιβιέ Νταάν
Καστ 
Νικόλ Κίντμαν,  
Τιμ Ροθ,  
Φρανκ Λαντζέλα,  
Ρόμπερτ Λίντσεϊ,  
Παθ Βέγα
Διάρκεια 
103’
Διανομή  
SEVEN FILMS / ΣΠΕΝΤΖΟΣ

ΓΚΡΕΪΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΚΟ 
(2014) 
(GRACE OF MONACO)
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επιμονή του Άλφρεντ Χίτσκοκ να πείσει την 
Κέλι να επιστρέψει στο Χόλιγουντ για να παί-
ξει τη «Marnie» και στην ντεγκολική απειλή 
της Γαλλίας για εμπάργκο - εισβολή στο 
κρατίδιο του Μονακό. Τα δύο θέματα μαζί δεν 
λειτουργούν αρμονικά και ο τρόπος με τον 
οποίο τα χειρίζεται ο Νταάν και «κλωτσάει» 
και ενίοτε βάζει στην άκρη ή την Κέλι ή τον 
Ρενιέ, μειώνοντας την ισχύ τού λόγου ύπαρ-
ξης του φιλμ ως βιογραφία της πρώτης. Ενώ 
η ιστορία έχει «ζουμί» για να δουλέψει τον 
χαρακτήρα τής Κέλι από τόσο πολλές πτυχές: 
της νεότατης γιάνκισσας που εγκλωβίζεται 
μέσα στην πριγκιπική etiquette συμπερι-
φοράς (η οποία την απομακρύνει από κάθε 
έννοια ενός παραμυθένιου love story), της 
οσκαρούχου star που ακόμη μαγνητίζεται από 
την πρόσφατη και… θεραπευτικά λαμπερή 
δόξα του Χόλιγουντ, και της διπλωμάτισσας 
που έσωσε τον θρόνο του συζύγου της και την 
αυτοκυριαρχία της ανάδοχης πατρίδας της. Η 
αλήθεια είναι πως η Γκρέις Κέλι υποδύθηκε 
πολλούς ρόλους ταυτόχρονα στη ζωή της 
μέσα στο διάστημα εκείνο. Αλλά στο φιλμ, 
κανένας από αυτούς δεν πείθει.
Πληκτική αν και πανέμορφη στο μάτι, η 
«Γκρέις του Μονακό» δείχνει από νωρίς ότι 
αποτελεί μια μεγάλη κινηματογραφική… 
ήττα. Από κάποιο σημείο κι ύστερα, ελπίζεις 
να εντοπίσεις κάποια πιο… fun στοιχεία για 
να μετατρέψεις το φιλμ σε ένα είδος «ένο-
χης απόλαυσης» ή μελλοντικού camp, αλλά 
ούτε εκεί θα καταφέρεις να πιάσεις «λιμάνι», 
καθώς οι τόνοι τής -φωνακλάδικης - σαπου-
νόπερας δεν έχουν για συνέταιρο το πραγ-
ματικά αριστοκρατικό production design. 
Κάπως έτσι χάνεται και το νόημα αυτής της 
βιογραφίας, που έχει το look αλλά πίσω από 
αυτό κρύβεται κάτι το άδοξα επιδερμικό και 
ανούσιο. Δίχως ίχνος συναισθήματος. Κοι-
νώς, δεν λυπάσαι την ίδια την Κέλι για τη - 
δυστυχή - ζωή που επέλεξε, αλλά την κακή 
της τύχη που το σινεμά θέλει να τη θυμόμα-
στε με ένα τέτοιο έργο…
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Προσεγμένη παραγωγή αλλά και 
αστοχία σε κάθε επίπεδο πέραν της 
εμφάνισης και του λούσου! Το επίσημο 
άνοιγμα του Φεστιβάλ των Καννών του 
2014 που σφαγιάστηκε από την παγκό-
σμια κριτική, εκνεύρισε τον οίκο των 
Ρενιέ και τους παντοδύναμους αδελ-
φούς Γουάινστιν (υπεύθυνοι για την 
αμερικανική διανομή του), οι οποίοι 
επιχείρησαν να το μοντάρουν εκ νέου, 
ταπεινώνοντας τον σκηνοθέτη του. Οτι-
δήποτε σχετίστηκε με αυτό το φιλμ εδώ 
και μήνες, συνοδεύτηκε από ένα ηχηρό 
«πρόβλημα»! Ακόμη πιο άδικα, όταν 
μιλάμε για καθολική αποτυχία, δεν 
αντέχει ούτε και για να το κανιβαλίσεις 
από ένα πιο κεφάτο point of view.   
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Είδος 
Περιπέτεια Φαντασίας
Σκηνοθεσία 
Σεργκέι Μποντρόφ
Καστ 
Τζεφ Μπρίτζες,  
Τζουλιάν Μουρ,  
Μπεν Μπαρνς,  
Αλίσια Βικάντερ
Διάρκεια 
102’
Διανομή  
UIP

Ο κυνηγός μαγισσών Γκρέγκορι αναζητεί έναν νέο 
μαθητευόμενο για να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερή 
του αντίπαλο, τη Μητέρα Μάλκιν, που απειλεί να 
βυθίσει τον κόσμο στο σκοτάδι. Ο νεαρός Τομ μπαίνει 
με ορμή στη μάχη, αλλά τα πράγματα περιπλέκονται 
εξαιτίας του έρωτά του για τη νεαρή μάγισσα Άλις.
Θα αναρωτηθείς τι σχέση έχει ο Σεργκέι Μποντρόφ του 
«Αιχμαλώτου του Καυκάσου» και του «Φιλιού της 
Αρκούδας», τώρα στα γεράματα να γυρίσει περιπέτεια 
φαντασίας με μάγισσες. Θα αναρωτηθείς ακόμη πιο πολύ 
μόλις τελειώσει η ταινία. Τι στο διάολο σκεφτόταν; Ότι θα 
ανανεώσει με κάποιο τρόπο το είδος; Από το αποτέλεσμα 
δεν φαίνεται καν να υπήρξε η παραμικρή προσπάθεια. Ο 
«Έβδομος Γιος» είναι μια ταινία που θα μπορούσε να γίνει 
στον αυτόματο πιλότο - και πάλι, ίσως να έβγαινε λίγο πιο 
ενδιαφέρουσα.

Αν δεις τη λίστα των συντελεστών, δεν πρόκειται να αμφι-
σβητήσεις την ποιότητα της δουλειάς τους, του καθενός 
ξεχωριστά. Στο σύνολο, ωστόσο, ο «Έβδομος Γιος» δεν 
έχει ίχνος πρωτοτυπίας, τίποτα που να τον κάνει να ξεχω-
ρίσει από το πλήθος ταινιών φαντασίας που έχουν βγει 
κατά καιρούς στις αίθουσες. Μοιάζει με φτωχό συγγενή του 
«Χόμπιτ», σε συνδυασμό με το «Game of Thrones» (με 
μια σύντομη συμμετοχή τού Κιτ Χάρινγκτον του «GoT» να 
τονίζει τη σχέση), μια ταινία που φαίνεται καταδικασμένη να 
καταλήξει στην απογευματινή τηλεοπτική ζώνη. Σύντομα...

Η σκηνοθετική υπογραφή του Μποντρόφ δεν φαίνεται σε 
κανένα σημείο τής ταινίας. Είναι η αδυναμία του να χειριστεί 
μια τέτοιου είδους παραγωγή ή ο μηχανισμός των κατευ-
θυντήριων γραμμών τού studio για το τι «πρέπει» ή «δεν 
πρέπει» να περιλαμβάνει η ταινία; Ποιος ξέρει; Πάντως, το 
αποτέλεσμα δεν δικαιώνει κανέναν. Καλοί ηθοποιοί αφήνο-
νται στις ευκολίες τους ή μοιάζουν αμήχανοι, τα εφέ είναι 

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

25 δεκεμβριΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Μαθητευόμενος μάγος, 
ξόρκια, δράκοι, κυνηγοί, 
κακιά μάγισσα, μάχες… 
Η τρίτη ψηφοφορία για 
τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας είναι;

Ο ΕΒΔΟΜΟΣ ΓΙΟΣ (2014) 
(SEVENTH SON) 
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αδιάφορα και φορτώνουν την εικόνα, το 
3D... ε, είναι όπως κάθε 3D που έχεις δει 
πρόσφατα. Λίγο βάθος στο τοπίο και σκοτει-
νότερη εικόνα.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα του «Έβδομου 
Γιου» αρχίζει από το σενάριο, που μεταφέρει 
τη σειρά βιβλίων του Τζόζεφ Ντιλέινι. Χωρίς 
χιούμορ, χωρίς ένταση και χωρίς δραματι-
κές κορυφώσεις, είναι απλώς μια ιστορία 
καταδίωξης μαγισσών, με ένθετη μια ιστορία 
αγάπης που δεν πρόκειται να σε ξεσηκώσει. 
Και δεν μπορείς να κατηγορήσεις τους ηθο-
ποιούς, γιατί και ο Μπεν Μπαρνς έχει την 
κοψιά τού νεαρού star και η Αλίσια Βικάντερ 
υπήρξε πολύ καλή όπου την έχουμε δει μέχρι 
τώρα. Λείπει μόνο η έμπνευση που μετατρέ-
πει μια generic κατασκευή σε συναρπαστικό 
θέαμα. Και μένει το μούγκρισμα του Τζεφ 
Μπρίτζες που παίζει ξανά το «Αληθινό 
Θράσος», αλλά αυτή τη φορά στον Μεσαί-
ωνα, έχοντας απέναντί του την Τζουλιάν 
Μουρ να χάνεται πίσω από κάπως κακόγου-
στες μεταμορφώσεις σε δράκους και άλλα 
πλάσματα της - φτωχής - φαντασίας.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Οι φανατικοί των ταινιών φαντασίας, 
θα κόψουν εισιτήριο για να δηλώσουν 
το παρών. Εκείνοι που θα μπουν στην 
αίθουσα εξαιτίας του ονόματος του Μπο-
ντρόφ θα δουν το «GoT» να μετατρέπεται 
σε… #wtf! Και όσοι περιμένουν να δουν 
συναρπαστικό θέαμα, θα κοιτάξουν το 
ρολόι τους πολλές φορές, έστω και στα 
102 λεπτά που διαρκεί η ταινία.
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http://freecinema.gr/fragoulis-in-3/

