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Μπορείς να ευχηθείς κάτι τη σήμερον 
ημέρα; Και ποιος να σου το φέρει 
ως «δώρο», πια; Καταδικάζεις τους 
«δειλούς» αυτόχειρες ή μπαίνεις κι 

εσύ στην ουρά γιατί βλέπεις το… μισοάδειο και 
ποτέ το μισογεμάτο; Τέτοια μέρα… μόνο ευχές, 
μωρέ. Και βλέπουμε…

Γιατί είναι νέον το έτος. Και πρέπει να το υπο-
δεχόμαστε θετικά, αλλιώς… ή διαβατήριο ή 
«φούντο». Ναι, καλά την αισθάνεσαι (γέλια στο 
βάθος…) μια κάποια πολιτική χροιά. Αναμφισβή-
τητα μας αφορά αυτό που πρέπει να συμβεί στα 
τέλη του Γενάρη. Χωρίς κανέναν απολύτως φόβο. 
Χωρίς «δρακουλιάρικες» απειλές και τρομοκρα-
τίες. Αν θέλουμε να έχουμε αξιοπρέπεια ως χώρα, 
Δημοκρατία ως πολίτευμα και αξία ως άνθρωποι. 
Ελεύθεροι.

Στα δικά μας, να ευχηθώ κάτι απλό, για αρχή. 
Στήριξε τις μονές αίθουσες που βρίσκονται κοντά 
σου, πήγαινε πού και πού, δεν θα σκίσεις κανένα 
καλσόν, το σινεμά κάνει καλό, ενίοτε σημαίνει 
και καλύτερη ζωή, φυγή από τον ποιοτικό πάτο 
της ελληνικής τηλεόρασης ή τον… απόπατο της 
ελληνικής πραγματικότητας. Θέλεις να έχεις 
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Editorial 142

Hλίας Φραγκούλης

κοντά σου έναν κινηματογράφο, πίστεψέ με. 
Κάνε ένα ποδαρικό κι εκεί, μέρες που ‘ναι…

Μπορεί να χαίρεσαι στην άνεσή σου το τζάμπα, 
το «κατεβασμένο», όμως με το να μην πατάς 
ποτέ πια σε κινηματογραφική αίθουσα δεν βοη-
θάς κανέναν σε αυτή τη βιομηχανία και, ακόμη 
χειρότερα, μπορεί άθελά σου να κατεβάζεις 
(κανονικά και… με το νόμο) το επίπεδο της φιλ-
μικής παραγωγής σε πολλές χώρες του κόσμου! 
Χωρίς πλάκα.

Για καλύτερες ταινίες δεν μπορώ να ευχηθώ, 
διότι δεν είναι του χεριού μου. Τα πράγματα που 
εύχομαι είναι ρεαλιστικά, στόχοι που μπορούμε 
να πραγματοποιήσουμε και να επιτύχουμε. Ευτυ-
χώς για όλους μας, εγώ δεν κάνω σινεμά. Μάλλον 
κακό θα έκανα, αυτό πιστεύω. Και στον ελληνικό 
κινηματογράφο, το κακό… περισσεύει. Ας ευχη-
θούμε για τους υπόλοιπους (αν και το ταλέντο 
δεν έρχεται με καμία ευχή…). Και για ένα χαρού-
μενο και υγιές 2015.

http://www.iliaskyriazis.com/
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ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 
(2014) 
(INTO THE WOODS)

H TAINIA Tησ εβδομαδασ1 ιανουαριΟΥ 2015

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι ήρωες που 
ξέρεις από παραμύθια 
και μπαίνουν σ’ ένα 
δάσος. Και τραγουδάνε. 
Τραγουδάνε. Τραγου-
δάνε συνέχεια! Ήθελα 
να τα κόψω με αλυσο-
πρίονο και να τα κάνω 
μπρελόκ και διακοσμη-
τικό για τον καθρέφτη 
στ’ αμάξι!

Είδος 
Μιούζικαλ
Σκηνοθεσία 
Ρομπ Μάρσαλ
Καστ 
Μέριλ Στριπ,  
Άννα Κέντρικ,  
Έμιλι Μπλαντ,  
Τζέιμς Κόρντεν,  
Κρις Πάιν,  
Τρέισι Ούλμαν,  
Κριστίν Μπαράνσκι,  
Τζόνι Ντεπ
Διάρκεια 
125’
Διανομή  
FEELGOOD

Η Σταχτοπούτα, η Κοκκινοσκουφίτσα, ο Τζακ με τη 
φασολιά του, η Ραπουνζέλ, συναντιούνται με έναν 
φούρναρη και τη γυναίκα του στην ιστορία αναίρεσης 
ενός ξορκιού που έχει ρίξει μια πικρόχολη μάγισσα.
Αν αναζητήσεις μια από τις πηγές έμπνευσης για ταινίες 
όπως η σειρά του «Shrek» και η «Μαγεμένη», που στη-
ρίχθηκαν στο mash-up διάσημων και αγαπημένων παραμυ-
θιών, θα τη βρεις στο μιούζικαλ του Στίβεν Σόντχαϊμ. «Τα 
Μυστικά του Δάσους», που ανέβηκαν για πρώτη φορά στη 
θεατρική σκηνή το 1987, δεν είναι από τα μιούζικαλ που 
σου αφήνουν ένα refrain κολλημένο στο μυαλό καθώς θα 
βγαίνεις απ’ την αίθουσα. Για την ακρίβεια, μπορεί να μη 
θυμάσαι κανένα από τα τραγούδια! Η δύναμη των μιούζικαλ 
του Σόντχαϊμ δεν είναι να παράγει τραγούδια - σουξέ, αλλά 
η σύνθετη αντιμετώπιση των ηρώων του και η περίτεχνη 
χρήση του λόγου. Θα το προσέξεις περισσότερο αν δώσεις 
σημασία στους πρωτότυπους αγγλικούς στίχους και δεν 
μείνεις στην ανάγνωση των υποτίτλων.

Οι ήρωες των «Μυστικών του Δάσους» είναι πάνω-κάτω 
γνωστοί. Η Σταχτοπούτα, που θέλει να πάει στην πριγκιπική 
γιορτή, αλλά τυραννιέται από τη μητριά και τις θετές της 
αδελφές, η Κοκκινοσκουφίτσα που ετοιμάζεται να επισκε-
φτεί τη γιαγιά της, η Ραπουνζέλ που είναι κλεισμένη σε έναν 
πύργο χωρίς πόρτες, με μόνη πρόσβαση σ’ αυτόν την πυκνή 
της πλεξούδα, ο Τζακ, που ζει πεινασμένος με τη μητέρα του, 
η οποία τον στέλνει να πουλήσει την αγελάδα τους που δε 
βγάζει γάλα. Όλοι τους έχουν έναν λόγο να βρίσκονται μέσα 
στο δάσος. Εκείνοι που θα τους συνδέσουν είναι ένα άτεκνο 
ζευγάρι, ένας φούρναρης με τη γυναίκα του, και μια μάγισσα 
που τους έχει καταραστεί.

Αναζητώντας μια μοναδική ελπίδα να σπάσει τη δική της 
κατάρα και να ξαναβρεί τη χαμένη της ομορφιά, η μάγισσα 
δίνει την ευκαιρία στο ζευγάρι να ανατρέψει την κακοτυ-

του Παναγιώτη Παναγόπουλου
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χία του. Πρέπει μόνο, μέσα σε τρεις μέρες, 
να βρουν τέσσερα αντικείμενα: Μια λευκή 
αγελάδα, μια κάπα κόκκινη σαν το αίμα, 
μια ξανθιά πλεξούδα και ένα χρυσό γοβάκι. 
Μάντεψε ποιοι έχουν τα πολυπόθητα αντι-
κείμενα. Η ιστορία θα εξελιχθεί σε ένα 
«κυνήγι θησαυρού», με όλους τους χαρα-
κτήρες παράλληλα, να εκδηλώνουν πάθη, 
να απογοητεύονται από ό,τι θεωρούσαν 
ιδανικό, να εξαπατούν. Το «Και έζησαν αυτοί 
καλά κι εμείς καλύτερα» δεν ισχύει πάντα, 
τουλάχιστον όπως στα παραμύθια.
Στην κινηματογραφική του μεταφορά, ο 
Ρομπ Μάρσαλ, που έχει κατακριθεί (άδικα 
κατά τη γνώμη μου) για τον τρόπο με τον 
οποίο σκηνοθέτησε το «Chicago» και το 
«Εννέα», έχει διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό 
τη θεατρικότητα του πρωτότυπου υλικού. 
Ερμηνευτικά και κυρίως σκηνογραφικά, τα 
«Μυστικά του Δάσους» θυμίζουν περισσό-
τερο μια πανάκριβη παράσταση στο Μπρό-
ντγουεϊ παρά μια κινηματογραφική υπερ-
παραγωγή. Χωρίς αυτό να είναι κακό ή να 
αφαιρεί από το θέαμα. Κάθε άλλο. Η ταινία, 
ωστόσο, χάνει τον ρυθμό της στην τελευταία 
πράξη, όταν όλοι οι χαρακτήρες αναγκάζο-
νται να υποστούν τις βίαιες συνέπειες των 
πράξεών τους, αντιμετωπίζοντας τον θυμό 
της τρομακτικής συζύγου του νεκρού γίγα-
ντα, θύματος του Τζακ.
Σε όλη τη διάρκεια του φιλμ, πάντως, το 
πολύ καλό καστ διατηρεί την ισορροπία 
ανάμεσα στο δράμα και το σκοτεινό χιούμορ, 
που ευτυχώς δεν στρογγύλεψε εξαιτίας της 
παραγωγής της Disney, ενώ μπορεί να υπο-
στηρίξει φωνητικά τα τραγούδια. Περίμενα 
περισσότερη λάμψη από τη Μέριλ Στριπ 
στον ρόλο της μάγισσας, που απέναντί της 
έχει το θαυμάσιο ζευγάρι των Μπλαντ και 
Κόρντεν. Οι επιδόσεις των περισσότερων 
είναι εξαιρετικές, αλλά η έκπληξη είναι ο 
Κρις Πάιν στον ρόλο του πρίγκιπα. Αποκλεί-
εται να δεις το νούμερό του, το «Agony», 
χωρίς να χαμογελάσεις.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Τα «Μυστικά του Δάσους» δεν είναι 
το μιούζικαλ που θα σε κάνει να αγα-
πήσεις το είδος. Δε θα σου μείνει ίσως 
κανένα τραγούδι. Ούτε είναι η καλύ-
τερη δυνατή ταινία που θα μπορούσε να 
γίνει επάνω στο θεατρικό υλικό. Αλλά 
το ταλέντο των ηθοποιών, το χιούμορ, 
οι σκοτεινές νότες και το παιχνίδι με 
την άγρια πλευρά των παραμυθιών των 
αδελφών Γκριμ, είναι αρκετά για να σε 
ικανοποιήσουν.
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ΜΕΓΑΛΑ ΜΑΤΙΑ (2014) 
(BIG EYES) 
 

1 ιανουαριΟΥ 2015

η γνωμη του mr. klein

Είναι μια και ζωγρα-
φίζει κάτι κιτσαρίες 
με μεγάλα μάτια και 
πουλάει τρελά, αλλά 
ο σύζυγος τσεπώνει το 
παραδάκι. Αχ, Άντζελα 
Ζήλεια, για σένα ήτανε 
το Χόλιγουντ…

Είδος 
Βιογραφικό Δράμα
Σκηνοθεσία 
Τιμ Μπέρτον
Καστ 
Έιμι Άνταμς,  
Κρίστοφ Βαλτς,  
Κρίστεν Ρίτερ,  
Τζέισον Σουόρτσμαν,  
Ντάνι Χιούστον
Διάρκεια 
105’
Διανομή  
ODEON

Η Μάργκαρετ Κιν γνωρίζει την καταξίωση καλλι-
τεχνικά και εμπορικά ζωγραφίζοντας εκκεντρικά 
πορτραίτα παιδιών με πελώρια μάτια, και κατακτά 
την Αμερική στις δεκαετίες του ’50 και του ’60. Ουπς! 
Διόρθωση. Ο σύζυγός της, Γουόλτερ Κιν, είναι ο από-
λυτος αποδέκτης της δόξας και του πλούτου διότι 
ισχυρίζεται πως οι εν λόγω πίνακες είναι δικοί του.
Η ζωή είναι γεμάτη συμπτώσεις που η Τέχνη προσπαθεί να 
αντιγράψει και να αφηγηθεί με έναν… larger than life τρόπο. 
Καθώς παρακολουθούσα τα «Μεγάλα Μάτια» και αδυνα-
τούσα να εντοπίσω την προσωπική ματιά και αισθητική τού 
Τιμ Μπέρτον στο φιλμ, έκανα μια μάλλον βαθύτερη σκέψη: 
αυτή είναι η ταινία ενός σκηνοθέτη που μιλάει για τη διά-
λυση του γάμου του και τα φρικτά δεσμά τα οποία πρέπει να 
σπάσει. Ίσως γι’ αυτόν τον λόγο να μιλάμε και για έναν από 
τους πιο αποτυχημένους τίτλους στη φιλμογραφία τού Μπέρ-
τον! Το ίδιο βράδυ, μέσα από την επίσημη σελίδα τού σκηνο-
θέτη στο Facebook, η είδηση του χωρισμού του με την Έλενα 
Μπόναμ Κάρτερ γινόταν επίσημη. Ήταν τόσο προφανές…

Πίσω στην ταινία, η απογοήτευση ήταν μεγάλη - και αυτό 
έρχεται από έναν γνωστό φανατικό και λάτρη του σινεμά τού 
Τιμ Μπέρτον. Κάτι παρόμοιο πιστεύω πως θα αισθανθούν και 
οι θεατές που μοιράζονται την ίδια αγάπη προς τις δουλειές 
τού σκηνοθέτη, ενός από τους μοναδικούς εικονοπλάστες 
του σήμερα, με ταινίες που εύκολα ταυτοποιούν το όνομα του 
δημιουργού τους μόλις με λιγοστά κάδρα στη μεγάλη οθόνη 
(αυτός και ο Γουές Άντερσον είναι οι κορυφαίοι στο «είδος»). 
Τα «Μεγάλα Μάτια» δεν αποκαλύπτουν σχεδόν πουθενά 
την υπογραφή τού Μπέρτον (βασική εξαίρεση η ονειρική 
σκηνή στο super market)! Τι νόημα, λοιπόν, έχει να βλέπεις 
μια ταινία τού Μπέρτον με τον ίδιο… απόντα;

Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια προσέγγιση βιογραφίας που 
δεν πατάει πάνω στην αγάπη (όπως με το «Ed Wood» του 

του Ηλία Φραγκούλη
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1994, για παράδειγμα) αλλά… στο μίσος και 
την έχθρα. Ο Μπέρτον πιάνει τον καμβά ενός 
reality για να βγάλει απωθημένα των δικών 
του αδιεξόδων και των προβλημάτων που 
τον βασάνιζαν στο δικό του «στεφάνι» και, 
παρασυρμένος από αυτά τα συναισθήματα, 
παραιτείται από την ίδια του την ταινία, 
βάζοντας το φιλμ στον «αυτόματο πιλότο», 
για να καταλήξει να μοιάζει με μια από 
εκείνες τις τηλεταινίες - σαπουνόπερες που 
κάθεσαι να δεις για να σκοτώσεις τον χρόνο 
σου κυρίως γιατί το «based on a true story» 
εξάπτει λίγο την κουτσομπολίστικη περιέρ-
γειά σου.
Μπορεί να ιδωθεί από αρκετές οπτικές το 
φιλμ (η «ψευτιά» πίσω από τα φαινόμενα 
της pop κουλτούρας, η απομυθοποίηση των 
μαζικών trends, η καταπάτηση των δικαιωμά-
των και ο ρόλος της γυναίκας ακόμη και στην 
περίοδο ’50 - ‘60, η αληθινή υπηρεσία της 
κριτικής μπροστά σε «είδωλα» του marketing 
και των δημοσίων σχέσεων, η τέχνη του να 
σου πουλάει κανείς ό,τι νομίζεις πως σου 
αρέσει και θέλεις να κάνεις δικό σου), όμως 
στο τέλος θα μοιάζει σα να προσπάθησες να 
δικαιολογήσεις τούτο το τόσο προσωπικό… 
ατόπημα, όπως αποδεικνύεται στο φινάλε, 
παραδόξως. Όταν δεν αγαπάς, φαίνεται…
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Προσεγμένη παραγωγή, σκηνογραφία, 
ανασύσταση εποχής (στην - εύκολη να 
παίξει τέτοιους ρόλους από το παρελθόν 
- πόλη του Σαν Φρανσίσκο), σωστό καστ 
και αξιοπρεπείς στους πρωταγωνιστι-
κούς τους ρόλους οι Άνταμς και Βαλτς. 
Η έμπνευση, όμως, δεν ζει ανάμεσά 
τους και η απογοήτευση θα κυριεύσει 
τους φανατικούς του Τιμ Μπέρτον. Το 
γυναικείο κοινό και επιρρεπείς στα βιο-
γραφικά δράματα… τηλεοπτικών προ-
διαγραφών θα παρασυρθούν. Ο πρό-
σφατος χωρισμός τού σκηνοθέτη δίνει 
ενδιαφέρουσες αφορμές για κουβέντα 
μετά το τέλος της ταινίας. Σίγουρα όχι 
ένα έργο με οσκαρικές αξιώσεις, όπως 
θα ελπίζαμε…
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Είδος 
Βιογραφικό Δράμα
Σκηνοθεσία 
Αντζελίνα Τζολί
Καστ 
Τζακ Ο’Κόνελ,  
Ντόνολ Γκλίσον,  
Τακαμάσα Ισιχάρα,  
Γκάρετ Χέντλαντ
Διάρκεια 
137’
Διανομή  
UIP

Η αληθινή ιστορία του Λούι Ζαμπερίνι, δρομέα των 
Ολυμπιακών Αγώνων, που πέρασε από απίστευτα 
βάσανα, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέ-
μου, χωρίς να χάσει το κουράγιο και την ψυχική του 
δύναμη.  

Στη δεύτερη σκηνοθετική της δουλειά στη μυθοπλασία, η 
Αντζελίνα Τζολί επιμένει στις ανθρώπινες ιστορίες που έχουν 
να κάνουν με τον πόλεμο και τα ψυχικά αποθέματα. Η ιστο-
ρία του Λούι Ζαμπερίνι είναι από αυτές που είναι υπερβολικά 
θεαματικές για να είναι αληθινές, δηλαδή το ιδανικό υλικό 
για ένα εντυπωσιακό, βιογραφικό δράμα. Η ταινία της Τζολί 
δεν κρύβει τη φιλοδοξία της να αφηγηθεί μια μεγαλειώδη, 
ανθρώπινη ιστορία. Ενώ, όμως, τα συστατικά είναι πρώτης 
τάξεως, το τελικό αποτέλεσμα, αν και περισσότερο από επαρ-
κές, δίνει την εντύπωση ότι δεν έχει αρκετή ψυχή, ούτε τη 
συναισθηματική επίδραση που θα περίμενε κανείς από μια 
τέτοια ιστορία.

Ο Ζαμπερίνι μεγάλωσε σαν ο σαματατζής της γειτονιάς, 
μπλέκοντας διαρκώς σε φασαρίες και κάνοντας την οικογέ-
νειά του (Ιταλούς μετανάστες στην Αμερική) να απελπίζο-
νται. Από το πολύ κυνηγητό, κάποιος σκέφτηκε ότι ίσως να 
ήταν καλή ιδέα για εκείνον να ασχοληθεί με τον αθλητισμό! 
Έτσι ο Ζαμπερίνι βρέθηκε δρομέας στην αμερικανική ομάδα 
στους Ολυμπιακούς του Βερολίνου, πριν από το ξέσπασμα 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Στον πόλεμο, ως μέλος πληρώ-
ματος βομβαρδιστικού, έζησε τη συντριβή του αεροπλάνου 
του στον Ειρηνικό, έμεινε ναυαγός με δύο συντρόφους του 
για χρόνο - ρεκόρ και, όταν τελικά διασώθηκε, είχε την κακή 
τύχη, οι διασώστες του να είναι εχθροί. Αιχμάλωτος των 
Ιαπώνων, βασανίστηκε, έμεινε σε στρατόπεδα συγκέντρωσης 
και, μέχρι τη λύτρωση της απελευθέρωσης, έγινε ο επίμονος 
στόχος ενός αξιωματικού και της ράβδου του, ο οποίος εκνευ-
ριζόταν με το αλύγιστο κουράγιο του. 

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

1 ιανουαριΟΥ 2015

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας που τρέχει σε 
Ολυμπιακούς κι έρχεται 
ο πόλεμος και πέφτει 
τα’ αεροπλάνο και τον 
σώζουν Γιαπωνέζοι που 
τον κλείνουν σε στρατό-
πεδο. Θα του είχε πέσει 
το φλουρί στην πίτα…

ΑΛΥΓΙΣΤΟΣ (2014) 
(UNBROKEN) 
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Μυρίζει Όσκαρ; Ίσως, αλλά η ελπίδα έμεινε 
στα καλά υλικά. Ενώ η Τζολί έχει κοντά της 
μια εξαιρετική ομάδα, τους αδελφούς Κοέν 
στο σενάριο, τον Ρότζερ Ντίκινς στη φωτο-
γραφία και έναν συναρπαστικό πρωταγω-
νιστή, τον Τζακ Ο’Κόνελ, ο «Αλύγιστος»… 
λυγίζει από την υπερπροσπάθεια να είναι 
όλα τέλεια. Είναι εμφανές το άγχος της Τζολί 
να αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει με 
πολλά πράγματα. Με πολεμικές σκηνές, ανα-
παράσταση των Ολυμπιακών του Βερολίνου, 
το μακρύ διάστημα που ο ήρωας μένει ναυ-
αγός, τα σκληρά βασανιστήρια. Δεν μπορείς 
να της προσάψεις αμέλεια ή ανικανότητα. Το 
αντίθετο. Τα πάντα είναι κατασκευασμένα 
με πολλή προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί, 
όμως, που η άψογη κατασκευή χωλαίνει, 
είναι στο συναίσθημα και στο τι σημαίνει 
αυτή η ιστορία πέρα από την αντοχή ενός 
ανθρώπου. Ποια ήταν η εξέλιξή του; Πώς 
συνέχισε τη ζωή του; Πώς άλλαξε; Οι ελάχι-
στες πληροφορίες έρχονται στις κάρτες των 
τίτλων τέλους. Έπειτα από 137 λεπτά πόνου 
και βασανιστηρίων, όμως, θα περίμενες κάτι 
περισσότερο.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αθλητικές επιδόσεις, πολεμικό δράμα, 
αιχμαλωσία, βασανιστήρια. Λίγα πράγ-
ματα από εκείνα που θα συγκινούσαν 
έναν θεατή λείπουν από τη ζωή τού Λούι 
Ζαμπερίνι. Λείπουν, όμως, και από την 
ταινία...
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Είδος 
Τρόμου
Σκηνοθεσία 
Γιάννης Βεσλεμές
Καστ 
Βαγγέλης Μουρίκης,  
Αλεξία Καλτσίκη,  
Ντάνιελ Μπόλντα,  
Μάρκος Λεζές
Διάρκεια 
73’
Διανομή  
FEELGOOD

η γνωμη του mr. klein

Βαμπίρια. Εϊτίλα. Μάρ-
κος Λεζές. Λάμπες, 
καπνοί και νέον φωτι-
σμοί. Ντραγκζ. Πολλά 
ντραγκζ, αδελφέ. Ρώτα 
στην είσοδο αν επιτρέ-
πεται το «στριφτό» εντός 
αιθούσης.

Ο βρικόλακας Ζανό φτάνει με το τρένο στην Αθήνα του 
1984, βρίσκει το φέρετρό του στο τσοντάδικο ΣΤΑΡ 
και οδεύει προς τη ΝΤΙΣΚΟ ΖΑΡΝΤΟΖ, γιατί αν στα-
ματήσει να χορεύει, θα σταματήσει κι η καρδιά του.  

Θα ήταν μια εξαιρετική έκπληξη, πέρα και από τη σφαίρα 
του cult (στην οποία ανήκει αποκλειστικά ή θα αναζητήσει, 
πιο τίμια, τη θέση της στο μέλλον), όμως ο Γιάννης Βεσλε-
μές κοπιάζει άδικα με τη «Νορβηγία» του. Γιατί μια ταινία 
μεγάλου μήκους αφηγείται μια ιστορία. Πρέπει να έχει μια 
ιστορία! Και το πρόβλημα αυτής της ταινίας είναι ότι μετά 
την άνωθεν σύνοψη, δεν συμβαίνει τίποτα άξιο αναφοράς 
ή… αφήγησης, μέχρι τους τίτλους τέλους. Σε μόλις 73 λεπτά 
(ευτυχώς, ίσως…). Τώρα, αν δεν μιλάμε για σινεμά και απλώς 
βρισκόμαστε εδώ για να σπάσουμε πλάκα, τότε ο Βεσλεμές 
έχει πράξει περισσότερα απ’ όσα αξίζει μια… πλάκα.

Οι αναφορές στο genre του τρόμου και του φανταστικού 
είναι αμέτρητες και πετυχημένες, μέχρι το σημείο όπου το 
«αστείο» αρχίζει να… χιπστερίζει α λα zeroes και ακούς κάτι 
αστοχίες σημερινές που σε κάνουν να απορείς (η Αλεξία 
Καλτσίκη είναι τόσο προχώ που ακούει Συνθετικούς πριν καν 
ιδρυθούν ως σχήμα, βλέπε 1985!). Η «Νορβηγία» ανακυκλώ-
νει ιδέες από φιλμικές στιγμές (πιάνοντας από το «Αίμα και 
Πάθος» του Τόνι Σκοτ μέχρι το «Μετά τα Μεσάνυχτα» 
του Μάρτιν Σκορσέζε), φιλτράροντάς τις μέσα από μια retro-

1 ιανουαριΟΥ 2015

ΝΟΡΒΗΓΙΑ (2014)

του Ηλία Φραγκούλη
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kitsch αισθητική που ενίοτε σε κερδίζει, γιατί 
οι συντελεστές πίσω από την κάμερα έχουν 
φροντίσει κι έχουν δουλέψει κάτι πραγ-
ματικά άρτιο (η φωτογραφία του Χρήστου 
Καραμάνη θα έκανε πολλούς κινηματογρα-
φιστές των 80’s να πέσουν στα γόνατα με 
αληθινό οργασμό!). Δεν παύουν ποτέ, όμως, 
να στέκουν ως απλές σκηνές, που ακόμη και 
ως σύνολο δεν αντέχουν να κρατήσουν τούτο 
το ασπόνδυλο, εκκεντρικό σύμπτωμα που 
θα αποκτούσε περισσότερο νόημα ως ταινία 
μικρού μήκους παρά μοχθώντας με το ζόρι 
να πιάσει… κάτι παραπάνω από ώρα!

Εκεί που βγάζεις το καπέλο στον Βεσλεμέ (ο 
οποίος υπόσχεται ένα πιο ενδιαφέρον μέλλον 
σκηνοθετικά) είναι στο κομμάτι της σκη-
νογραφίας και στο πώς αποδίδει την ατμό-
σφαιρα της πόλης, άσχετα από το στήσιμο 
περιόδου εϊτίλας. Πρέπει να είναι η μοναδική 
ταινία αναφοράς, μετά το «H Πόλη Ποτέ 
δεν Κοιμάται» (1984) του Ανδρέα Τσιλι-
φώνη και την «Πρωινή Περίπολο» (1987) 
του Νίκου Νικολαΐδη, η οποία αξιοποιεί, 
μεταμορφώνει και φαντάζεται κινηματο-
γραφικά το τοπίο του λεκανοπεδίου, εντάσ-
σοντάς το ως βασικό πρωταγωνιστή μέσα 
στο φιλμ. Και παίζοντας από πάνω και με 

μακέτες και εφεδιές που γίνονται ένα με τους 
πραγματικούς χώρους!
Για μυθοπλασία, όμως, ούτε… μασέλα! Κι 
ούτε και ήρωες. Δεν δαγκώνει ποτέ αρτηρία 
ο χορευταράς Βαγγέλης Μουρίκης, ο οποίος 
μοιάζει περισσότερο με φιγούρα που δραπέ-
τευσε από music video του MTV εκείνης της 
εποχής… στο γερασμένο του, δίπλα σε μια 
μικρή πινακοθήκη από φιγούρες που έχουν 
«σχεδιαστεί» με βάση την πραγματική τους 
ιστορία και ουχί ενός ρόλου στην ταινία (πιο 
φωναχτό παράδειγμα η χρήση του Μάρ-
κου Λεζέ). Θα γελάσεις με το «Ντράκουλα» 
του Τσιτσάνη να σκάει στο ξεκάρφωτο (με 
πήγε και πίσω στη «Γλυκιά Μαράτα» ως fun 
«ακυρότητα» στη «Γλυκιά Συμμορία» 
του Νικολαΐδη), θα θαυμάσεις κάμποσα 
πλάνα και ατμόσφαιρες, αλλά τούτη εδώ η 
«Νορβηγία» ταινία… δεν είναι. Μπορεί να 
λειτουργήσει σε μεταμεσονύκτιες προβολές 
(σοφή η σκέψη της διανομής του έτσι, αρχικά 
τουλάχιστον, στο Άστυ της οδού Κοραή), 
αλλά μόνο… για πλάκα, όπως είπα και νωρί-
τερα. Αλλά το θέμα είναι πως η περίπτωση 
του Βεσλεμέ δεν φαίνεται καθόλου «για 
πλάκα»…
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Τα τελευταία χρόνια, ο ελληνικός κινηματο-
γράφος προσπαθεί να παραμείνει «αιχμη-
ρός», ανακυκλώνοντας όχι μόνο θεματικές 
που εμπνέονται ευθέως από το κοινωνικό 
γίγνεσθαι (αυτό είναι και λογικό και θεμιτό), 
αλλά κυρίως τρόπους αφήγησης που μοιά-
ζουν να εγκλωβίζουν το σύνολο σχεδόν 
των ταινιών σε έναν μικρόκοσμο, ο οποίος 
πασχίζει να επικοινωνήσει με το ευρύτερο 
κοινό. Ευτυχώς, η «Νορβηγία» επιχειρεί να 
δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο 
αντλεί έμπνευση (με σθένος) από το σινεμά 
του φανταστικού, για να παντρέψει υπαι-
νικτικά μια εκδοχή της Αθήνας που υπήρξε 
(ή δεν υπήρξε ποτέ) στη δεκαετία του 1980, 
με τα εγγενή προβλήματα της σύγχρονης 

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

ελληνικής κοινωνίας, μέσω της ιστορίας ενός 
βρικόλακα, του οποίου η καρδιά θα πάψει να 
χτυπάει αν σταματήσει… να χορεύει! Ακού-
γεται απρόσιτο και… «δήθεν»;

Και όμως, στην ταινία αιχμηροί δεν είναι 
μόνο οι… κυνόδοντες του Ζανό. Ο Βεσλεμές, 
εξάλλου, εξαρχής γνωρίζει πώς να κάνει 
ελκυστικό τον κόσμο του, ξεπερνώντας τους 
οποιουσδήποτε περιορισμούς τού budget. 
Στη «Νορβηγία» δε θα βρεις αστικά πανορα-
μικά πλάνα ή εντυπωσιακά καδραρισμένες 
σιδηροτροχιές που διασχίζουν μια σκοτεινή 
Ελλάδα παρά έντονα φωτισμένες μακέτες, 
ψεύτικα τρενάκια και ελλειπτικά σκηνικά, 
που γεμίζουν την οθόνη καπνό, ομίχλη και 
neon φώτα. Ούτε θα δεις εικόνες γεμάτες 
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πλήθος κόσμου και ιστορικών λεπτομερειών 
(η ιδιοφυής χρήση τού Μάρκου Λεζέ και 
της… κληρονομιάς της «φιλμογραφίας» του 
είναι μια καλοδεχούμενη εξαίρεση) παρά 
θολές ατμόσφαιρες σε μαγαζιά που πλημμυ-
ρίζουν από σκιές και μια άχρονη αίσθηση, 
που μοιάζει ανησυχητικά οικεία (γεγονός 
που, τελικά, δεν είναι και τόσο τυχαίο, όπως 
μαρτυρά η εξέλιξη της ιστορίας). Θα βρεις, 
όμως, μια προσεγμένη ψηφιακή φωτογραφία 
και τη συνοδεία απρόβλεπτης αλλά ταιρια-
στής ηλεκτρονικής μουσικής (την υπογρά-
φει ο ίδιος, με τη γνωστή του persona ως 
Felizol) που εμπνέεται από τις cult επιρροές 
τού σκηνοθέτη, οι οποίες δημιουργούν έναν 
κόσμο που χαίρεσαι να βλέπεις στη μεγάλη 
οθόνη, ακόμα κι όταν την πλημμυρίζει… 
πολύχρωμο αίμα.

Στη «Νορβηγία», επίσης, θα συναντήσεις 
ένα απόλυτα επιτυχημένο καστ, που από τον 
Ζανό τού Βαγγέλη Μουρίκη (ο οποίος για 
άλλη μια φορά μεταμορφώνεται ιδανικά σε 
αυτό που του προστάζει το κάθε σενάριο) 
και τη femme fatale της Αλεξίας Καλτσίκη 
(η οποία γεμίζει την οθόνη όχι μόνο με την 
παρουσία της αλλά και με την εκπληκτική 
χροιά τής φωνής της) μέχρι τους υποστηρι-
κτικούς ρόλους του Μάρκου Λεζέ, του Νορ-
βηγού συνοδού και του… τελικού χαρακτήρα 
(δεν αποκαλύπτω τίποτα), δημιουργούν 
συνολικά ένα αποτέλεσμα που ισορροπεί 
ανάμεσα στη σάτιρα, το cult και την pop, 
αντιμετωπίζοντας «ελαφρώς» σοβαρά αλλά 
όχι σοβαροφανώς το θέμα του. Η μεγαλύ-
τερη νίκη της ταινίας, όμως, είναι ότι κατα-
φέρνει απρόβλεπτα (μέσω της αποκάλυψης 
της τρίτης πράξης της) να αναδειχτεί σε 
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επίκαιρο, κοινωνικά αφυπνισμένο φιλμ, που 
χρησιμοποιεί το genre περιτύλιγμά του για 
να μιλήσει για το σήμερα με υπόγειο αλλά 
πολύ άμεσο τρόπο, αποδεικνύοντας ότι το 
«weird wave» δεν είναι μονόδρομος!

Υπάρχει, όμως, και ένα σημαντικό… αλλά. 
Παρά τη φροντίδα της και το αναμφισβή-
τητο πάθος της, η «Νορβηγία» δεν μπορεί 
να αποκρύψει το γεγονός ότι η ιστορία της 
δεν είναι αρκετή για να καλύψει τα 73 λεπτά 
τής διάρκειάς της, κάνοντας φανερή την 
ανάγκη για παρακάμψεις και τεχνάσματα, 
που όσο φιλικά κι αν είναι στο μάτι (όπως 
η σκηνή του σεξ με τις μάσκες ή η κατά-
βαση στο δάσος), δεν προχωρούν μπροστά 
την αφήγηση. Ολόκληρη σχεδόν η δεύτερη 

πράξη είναι μια ξενάγηση στη μυθολογία 
του κόσμου της, χωρίς προφανή προορισμό 
αλλά με αναμφισβήτητο γούστο, το οποίο 
καλύπτει τεχνηέντως τα ελαττώματά της, 
τονίζοντας την εικαστική της δύναμη. Σε 
κάθε περίπτωση, πάντως, ο Βεσλεμές δηλώ-
νει βροντερά το «παρών» για το μέλλον 
και αποδεικνύει ότι μπορείς να αλλοιώσεις 
τη φόρμουλα, παραμένοντας ταυτόχρονα 
επίκαιρος σχολιαστής αλλά και μέρος ενός 
φανταστικού σύμπαντος, όπου κάποιες αλή-
θειες μπορούν να ειπωθούν πιο εύκολα και 
περισσότερο δημιουργικά. Κρατάμε υπόψη 
ότι την επόμενη φορά θα έχουμε σαφώς 
περισσότερες απαιτήσεις από το σεναριακό 
υπόβαθρο της δουλειάς του.
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Είδος 
Κωμωδία
Σκηνοθεσία 
Βασίλης Μυριανθόπουλος
Καστ 
Ρένια Λουιζίδου,  
Λεωνίδας Καλφαγιάννης,  
Κλέλια Ρένεση,  
Τάκης Σπυριδάκης,  
Δημήτρης Μακαλιάς,  
Παύλος Ορκόπουλος,  
Μαρία Γεωργιάδου,  
Μπέτυ Μαγγίρα
Διάρκεια 
87’
Διανομή  
ODEON

Ξεγοφιαστικός θάνατος (κι εξαφανιζόλ σε κήπο γειτό-
νισσάς της τού πτώματος) αλλοδαπής μανικιουρίστας 
τσιτσιρίζει μουρλοκαμπέρω χλιδάτη οικοδέσποινα 
καθώς επίκειται δείπνο στο σπίτι της. Ενώ βλέπει 
σενιάν (και μιλάει με) τον μακαρίτη επιχειρηματία 
άνδρα της, η chef κόρη της ταλαιπωρεί πουλί και 
θέλει να γίνει μάνα πολύ, ο φοιτητής έξω μουσικός 
γιος της προτιμάει συκαλάκι πουρνό, ένα λαμόγιο - 
μπήχτης πάει γι’ άλλου τύπου μάσα κι ένας Εσθονός 
butler ξέρει (και κάνει) τα κρυφά γούστα όλων. Ποιος 
(το) σκότωσε; 

Δράστης της θέσπειας καλτιάς «Ο Κόσμος της Πάττυ», ο 
Βασίλης Μυριανθόπουλος ήταν μια αναμενόμενη μετεγ-
γραφή γι’ αυτό το pop-up ρεστό. Κρίμα που δεν πέφτεις με τα 
μούτρα αλλά τα γυρίζεις απ’ την άλλη και στο νέο σελιλοζικό 
κομφί του, πρώτη δοκιμή του σε ρετσέτα άλλου Τσελεμεντέ. 
Γιατί μόνο αν ο Αλμοδόβαρ ήταν Ρωμιός, ήθελε να φαρμα-
κώσει τον Τζον Γουότερς α λα Άγκαθα Κρίστι και ντερλίκωνε 
τις ταινίες τής σειράς «Topper» και το «Μια Τρελή, Τρελή 
Οικογένεια», θα μας σέρβιρε μια ανοστιά σαν το ξαναζέ-
σταμα στο πανί, με VHF μικροκύματα όμως, τού - υπολογί-
σιμα εδώδιμου, σίγουρα περισσότερο απ’ ό,τι εν προκειμένω 
- θεατρικού (και πρώτης ατόφιας κωμωδίας) τού Θεσσαλονι-
κιού «μυαλού» Άκη Δήμου.

Αυτό που το σανίδι σήκωνε ως αναποδογυρίσματος του 
αμαρτωλού μεγαλοαστικού τραπεζιού σουρεάλ φαρσο-
μπουλβάρ μεταφυσικού κουβέρ, με τσιτσί whodunit, σάτιρα 
μυστικών και ψεμάτων για κύριο πιάτο, καρυκεύματα τής 
μοντέρνας ελλαδικής Βαβέλ, μια πρέζα αρχαίας τραγωδίας κι 
επιδόρπιο «να σου ξηγήσω τ’ όνειρο», εδώ το φτύνεις τελικά 
καθώς οι κάλυκές σου απορρίπτουν την πιρουνιά. Καταρχήν 
της διανομής που ψωνίζει με κριτήριο την AGB την - παρά 
το φιλότιμο κοπάνημά της - σόλα μεταξύ Πασταφλώρας και 

του Άγγελου Μαύρου

1 ιανουαριΟΥ 2015

η γνωμη του mr. klein

Άσε, κούκλα μου, 
παίρνω ντελίβερι και 
βλέπω και καμία ελλη-
νική σειρά στην 500η 
της επανάληψη στο 
MEGA…

ΑΠΟΨΕ ΤΡΩΜΕ  
ΣΤΗΣ ΙΟΚΑΣΤΗΣ (2014) 
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Ρένας Βλαχοπούλου «Χαρά» για «κύριο» συν 
άδετες μεταξύ τους σε σάλτσα τις τηλεφόρ-
μες image του «Αγαπούλα» και της ελληνικής 
εκδοχής μιας Σοφία Βεργκάρα, ενώ ο Σάββας 
Πούμπουρας χώνεται μεταξύ των συνδαιτυ-
μόνων Κουβανός όπως να ‘ναι, η Ματθίλδη 
Μαγγίρα φτιάχνει ινδικό γιαλαντζί takeaway, 
ο Φώτης Σεργουλόπουλος είναι περαστικός 
απ’ το «Καμπαρέ» και, πολύ πίκρα, ο Γιάν-
νης Μποσταντζόγλου δε μασιέται με τίποτα 
ως «Τζίλντα».
Το ανεπιθύμητο table d’hôte περιλαμβάνει 
ακόμα ένα στραβοχυμένο καταστασιακά 
έξω-απ’-την-ντουλάπα που δε γεύεσαι αλή-
θεια (κι η απογοήτευση είναι μεγαλύτερη 
δεδομένων των queer αρτυμάτων τού εν 
γένει καταλόγου τού Μυριανθόπουλου), σκη-
νές φίκι-φίκι στο πόδι ούτε για dip, και την 
με το στανιό μοριακή γαστρονομία τόσο του 
τρίμματος του ορεκτικού τής crime ίντριγκας 
όσο και του, διόλου πειστικά ανεντόπιστου 
επί ώρα απ’ τα επιθήλια των ρέστων... λιγού-
ρηδων χαρακτήρων εκτός της - επίσης διόλου 
πειστικά - άλλοτε αμολούσας πλείστα στυφά 
μαργαριτάρια άλλοτε σπίρτου Ιοκάστης, 
φαντασματικού κλου. Κι όταν το ενύπνιο 
ξεφούρνισμα αποκάλυψης επιχειρήσει να τα 
αραδιάσει όλα δραματουργικά με τη σιτε-
μένης σάρκας κι ενίοτε σαλιάρας ύφους, θα 
‘θελε καυστική τής μπουρζουαζίας τηγανιά 
στη λαδόκολλα; Δεν κατεβαίνει η μπουκιά. 
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Τα αλείμματα επιπέδου καντίνα-στο-σαλόνι 
από τους sous του εικαστικού team, που 
παντρεύουν σε συνθήκες λιτότητας στην 
απλάδα το χωνεμένο 00’s kitsch και το κανα-
πεδάκι μικρής οθόνης, βάζουν την τελική 
- αν κι όχι καθοριστική - πινελιά που οδηγεί 
στο μπούχτισμα. Καταπίνονται τουλάχιστον 
αρκετά παντρέματα λεκτικών γκαγκ της 
αυθεντικής συνταγής, οσφρίζεσαι φευγα-
λέες εσάνς σούργελου (όπως με το έξυπνο 
λάστιχο), τα πιο πετυχημένου αλατοπίπερου 
αξάν είναι του Λεωνίδα Καλφαγιάννη (το 
amuse bouche που σου μένει) και της άλλης 
Μαγγίρα ως Λετονής «θύματος» και πέτρας 
του σκανδάλου. Αλλά «Απόψε Τρώμε στης 
Ιοκάστης» TV dinner στο πιο καμένο και 
fast food. «Μόλις Χώρισα», «Σούλα Έλα 
Ξανά», «παίζουν» εδέσματα (όχι αρκετά) κι 
αερικά (1 βασικά)...
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Έκανες νέο συκώτι με την παράσταση; 
Έφαγαν τη Σοφία Φιλιππίδου (και 
όλους τους υπόλοιπους πλην Ορκόπου-
λου), αλλά θα απολαύσεις, ει μη τι άλλο, 
τη γλώσσα. Της ελληνικής prime time, 
όχι του παλκοσένικου; Και για σένα 
κάνει, είναι σαν serial με το μπαλταδάκι 
τού μοντάζ να κόβει περισσότερες φέτες 
γρηγορότερα. Ξερογλείφεσαι για το 
υποσχόμενο γαστριμαργικό τού πράγμα-
τος; Άδικα, μόνο μια πάπια με κεράσια 
έχει, κι αυτή δεν ψήνεται με τίποτα. Αν 
«έβγαλες» τα προηγούμενα του μάγει-
ρου Μυριανθόπουλου, αν εκδηλώνεις 
αλλεργία στα υλικά χαζοκουτιού, αν το 
χάχανο για το κοινό των σουβλακερί σού 
προκαλεί αποστροφή, αν γκουρμεδιά-
ζεις μόνο arthouse, ούτε βλέφαρο στο 
menu!
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http://freecinema.gr/fragoulis-in-3/

