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Τ
ο Σωματείο των Παραγωγών της Αμερι-
κής έβγαλε τη δεκάδα του. Δεν είδαμε 
κάτι το σοβαρά ανατρεπτικό, ούτε και 
μας βοηθά να καταλάβουμε κάτι περισ-

σότερο σε σχέση με τα φετινά Όσκαρ. Έχουμε 
καλύτερη ταινία για το 2015; Εεεεεε…

Η οσκαρική ταινία σίγουρα δεν αποτελεί «είδος». 
Είναι, όμως, κάτι παραδοσιακά μεγάλο σε μέγε-
θος, ενίοτε καινοτόμο ή ένα φιλμ που ξεχώρισε και 
χαρακτήρισε μια ολόκληρη χρονιά. Για την Αμε-
ρική και δη το Χόλιγουντ. Βλέποντας τη δεκάδα 
των καλύτερων ταινιών τού 2014, κατά την άποψη 
των Αμερικανών παραγωγών, παρατηρούμε το… 
κενό της μεγάλης ταινίας! Υπάρχουν σοβαρά, 
αξιόλογα φιλμ, αλλά απουσιάζει ο τίτλος που τον 
διαβάζεις και αναφωνείς με ενθουσιασμό…

Έχουμε και λέμε. Το «American Sniper» του 
Κλιντ Ίστγουντ μπαίνει στο οσκαρικό παιχνίδι, 
o Ντέιβιντ Φίντσερ παραμένει με το «Gone 
Girl». «Foxcatcher», «The Imitation 
Game» και «The Theory of Everything» 
αποτελούν τα βαριά χαρτιά των βιογραφιών, 
είναι σπουδαίες ταινίες, αλλά… απέχουν από ένα 
κάποιο μαζικό appeal (μην ξεχνάμε πως αυτά τα 
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Editorial 143

Hλίας Φραγκούλης

βραβεία σχετίζονται και με μια βιομηχανία…). 
Τα indie hits που έχουν και το μέρος της κριτι-
κής κερδίζουν διαρκώς έδαφος: «Birdman», 
«Boyhood», «The Grand Budapest Hotel», 
«Nightcrawler» (η μόνη έκπληξη εδώ) και 
«Whiplash». Αλλά, ρε παιδιά, για τα Όσκαρ 
μιλάμε, όχι για το Sundance ή τα Spirit Awards! 
Πότε μίκρυναν τόσο οι ταινίες; 

Μου είχαν αρέσει κάμποσα από αυτά τα φιλμ. 
Θα τα υπολόγιζα για τις υποψηφιότητες. Αλλά 
δεν ξέρω αν βρίσκεται ανάμεσά τους το Όσκαρ 
καλύτερης ταινίας. Δεν αισθάνομαι πως κάποιο 
από αυτά τα φιλμ έχει τη βαρύτητα του ονόμα-
τος αυτού του βραβείου. Κι αν το «Boyhood» του 
Ρίτσαρντ Λίνκλεϊτερ έχει παρόμοια κατάληξη με 
εκείνη των βασικών Ενώσεων Κριτικών των ΗΠΑ, 
ίσως ντραπώ λίγο για έναν θεσμό που αγάπησα 
και σεβάστηκα από μικρός. Αν συμβεί αυτό, τότε 
φοβάμαι πως οι ταινίες έχουν μικρύνει επικίν-
δυνα… Κι αυτό, πλέον, δεν είναι το πρόβλημα 
μιας βιομηχανίας που ψηφίζει το έργο της. Είναι 
το πρόβλημα μιας βιομηχανίας που πρέπει να 
παράγει. Συνήθιζε να το κάνει με όνειρα, θυμάσαι;

http://www.iliaskyriazis.com/
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ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ  
ΤΗΣ ΜΙΜΗΣΗΣ (2014) 
(THE IMITATION GAME)

H TAINIA Tησ εβδομαδασ8 ιανουαριΟΥ 2015

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας γκάου μαθη-
ματικός και στήνει μια 
μηχανή ακόμη πιο γκάου 
για να καταλαβαίνει τι 
σήματα έστελναν στον 
πόλεμο οι Γερμαναρά-
δες. Σαν εκείνο με τον 
Ράσελ Κρόου στο πιο 
«κουνιστό» του.

Είδος 
Βιογραφικό Δράμα

Σκηνοθεσία 
Μόρτεν Τίλντουμ

Καστ 
Μπένεντικτ Κάμπερμπατς,  
Κίρα Νάιτλι,  
Μάθιου Γκουντ,  
Άλεν Λιτς,  
Μάθιου Μπίαρντ,  
Ρόρι Κινίαρ

Διάρκεια 
114’

Διανομή  
SEVEN FILMS / ΣΠΕΝΤΖΟΣ

Ο Άλαν Τούρινγκ, ένας εκκεντρικός και «διαφορε-
τικά» μοναχικός μαθηματικός, στρατολογείται από 
τον βρετανικό στρατό με σκοπό να «σπάσει» τα κρυ-
πτογραφημένα σήματα των Ναζί. Αυτό που δημιούρ-
γησε, τελικά, έμελλε ν’ αλλάξει τη ροή του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου αλλά και να αναπτύξει την επι-
στήμη της τεχνητής νοημοσύνης και των υπολογιστών.

Η ταινία του Νορβηγού Μόρτεν Τίλντουμ μπορεί να ακούγε-
ται κάπως… βαρετή ή ιστορικά προβλέψιμη, όμως δεν παύει 
να αποτελεί έναν έξοχο συνδυασμό δραματικής βιογραφίας 
(με ένα μικρό «twist» στη σκιαγράφηση του κεντρικού 
χαρακτήρα) που συναντά με… γριφώδη τρόπο το κατασκο-
πευτικό θρίλερ περιόδου. Μέχρι να ολοκληρωθεί το «Παι-
χνίδι της Μίμησης», λοιπόν, έχει φροντίσει να σου χαρίσει 
μια κινηματογραφική εμπειρία αρκετά συναρπαστική (και 
τόσο θαυμαστά παλαιομοδίτικη!), αλλά και να σου μεταδώ-
σει μηνύματα αποδοχής ανθρώπων και τρόπων ζωής που 
ενίοτε προκαλούν ατυχή και στρεβλά συναισθήματα, ακόμη 
και μέχρι το σήμερα…

Βλέπεις, ο Άλαν Τούρινγκ υπήρξε μοναδικός στο μυαλό, 
πρωτοπόρος στην επιστήμη του, απόλυτα αντικοινωνικός και 
εριστικός στη συναναστροφή ακόμη και με συναδέλφους του, 
με το κερασάκι στην τούρτα… τη γνώση ότι είναι ομοφυλόφι-
λος από τα νεανικά, μαθητικά του χρόνια. Σε μια εποχή κατά 
την οποία αυτή η «επιλογή» μεταφραζόταν σε… έγκλημα με 
ποινή κάθειρξης, στην καλύτερη περίπτωση! 

Η αφήγηση του φιλμ περιπλέκεται γύρω από τρεις χρονικούς 
άξονες: τις δοκιμασίες της ομάδας του Τούρινγκ που επιχει-
ρούσε με κάθε μέθοδο να σπάσει τον κώδικα Enigma (μέσω 
του οποίου γίνονταν γνωστοί οι στόχοι τού στόλου των Ναζί), 
τη μαθητική περίοδο των τελών της δεκαετίας του ’20 (στην 
οποία το πρώτο ερωτικό σκίρτημα και η οι επιστημονικές 
ροπές του ωριμάζουν παράλληλα) και τις αστυνομικές έρευ-

του Ηλία Φραγκούλη
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νες που οδήγησαν ως τη σύλληψή του και τις 
ανακρίσεις που φανέρωσαν τα «εγκλήματα» 
σεξουαλικής απόκλισής του στις αρχές του 
’50. Το σενάριο του Γκρέιαμ Μουρ (βασι-
σμένο στη σχετική βιογραφία του Άντριου 
Χότζες) ακροβατεί σχεδόν αλάνθαστα επάνω 
σε κάθε πτυχή της προσωπικότητας του 
ήρωα που - τουλάχιστον - η Ευρώπη ολό-
κληρη θα έπρεπε να τον ευγνωμονεί για την 
κατάληξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέ-
μου. Η πραγματικότητα, όμως, δεν ήταν διό-
λου ένδοξη. Ο ίδιος ο Τούρινγκ αυτοκτόνησε 
λίγο πριν απ’ τα 42α γενέθλιά του και μόλις 
στα 2013 εισέπραξε μια δημόσια συγγνώμη 
από τη Βασίλισσα Ελισάβετ τη Δεύτερη.

Αν και η αίσθηση του ρόλου τής ταινίας είναι 
σαφής, ο Τίλντουμ χειρίζεται το «μυστικό» 
τής ομοφυλοφιλίας του Τούρινγκ ως ένα 
επιπλέον υλικό αγωνίας και μυστηρίου που 
περιβάλλει τον ήρωά του σε μορφή αδιαπέ-
ραστου πέπλου, για να μας δώσει ξεκάθαρα 
τα μηνύματα και όλες τις απαντήσεις που 
περιμέναμε στις… σημειώσεις πριν από 
τα credits τέλους, το γνωστό «έθιμο» των 
περισσότερων κινηματογραφικών βιογρα-
φιών. Κατά κάποιον τρόπο, ίσως άθελά του, 
ο σκηνοθέτης «ευνουχίζει» τις καλές προ-
θέσεις του ή την παγίδα μιας «κουτσομπολί-
στικης» καταγραφής της ζωής του Τούρινγκ, 
αποκρύπτοντας από το φιλμ την οποιαδή-
ποτε εικονογράφηση των «εγκληματικών» 
συναναστροφών του (υπάρχει μόλις μια νύξη 
περί αγοραίου έρωτος με νεαρά αγόρια, των 
οποίων και πέφτει θύμα κλοπής). Είναι σα 
να αποδέχεται αλλά και να διατηρεί «in the 
closet» ταυτόχρονα την προσωπικότητα του  
Τούρινγκ, στο πλαίσιο μιας απόπειρας «αγι-
ογραφίας» που δεν πρέπει να προκαλέσει 
οτιδήποτε αρνητικό στον θεατή. Με ξένισε, 
ειδικά στο φινάλε. 
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Σε κάθε τομέα της παραγωγής του «Παιχνι-
διού της Μίμησης», πάντως, δεν δικαιούσαι 
να παραπονεθείς. Η λιτή και ακριβής retro 
ατμόσφαιρα της εποχής αποτυπώνεται 
άψογα, ο Αλεξάντρ Ντεσπλά έχει ντύσει 
μουσικά το φιλμ όσο αγγιχτικά του πρέπει, 
το καστ είναι προσεγμένο από την παρα-
μικρή φιγούρα έως και τους υποστηρικτι-
κούς δεύτερους ρόλους και ο Μπένεντικτ 
Κάμπερμπατς είναι υποκριτικά ιδιοφυής 
ως Τούρινγκ, σε μια ερμηνεία - rollercoaster 
ψυχολογικών διακυμάνσεων, πραγματικά 
οσκαρικού επιπέδου. Αξίζει να «σπάσεις» 
τον κώδικα αυτής της ταινίας ακόμη και 
μόνο γι’ αυτόν.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Θρίλερ κατασκοπίας «παλαιάς κοπής», 
ανθρώπινη διερεύνηση της στρατη-
γικής της σεξουαλικότητας, μάθημα 
Ιστορίας σε περισσότερους τομείς από 
αυτούς που υποψιάζεσαι, το «Παιχνίδι 
της Μίμησης» αποτελεί ένα από αυτά 
τα λαμπερά φιλμικά παραδείγματα που 
σε απορροφούν κατά τη διάρκεια της 
θέασής τους και σε βγάζουν από την 
αίθουσα με μια ανακούφιση απόλαυσης. 
Ναι, γυρίζονται ακόμη τέτοιες ταινίες! 
Αν περιμένεις σκηνές δράσης ή κατα-
δίωξης με πολεμικό background, ατύ-
χησες. Εδώ πρωταγωνιστεί η ψυχή των 
ηρώων, αγκαζέ με έναν επιστημονικό 
άθλο που, χωρίς πλάκα, επηρεάζει μέχρι 
και σήμερα τη ζωή όλων μας.
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Ο ΚΟΣ ΤΕΡΝΕΡ (2014) 
(MR. TURNER) 

H TAINIA Tησ εβδομαδασ8 ιανουαριΟΥ 2015

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας αντιπαθητι-
κός Άγγλος και ζωγρα-
φίζει τη φύση. Από τα 
έργα που εμπνέουν τους 
εμπρηστές…

Είδος 
Βιογραφικό Δράμα

Σκηνοθεσία 
Μάικ Λι

Καστ 
Τίμοθι Σπολ,  
Πολ Τζέσον,  
Ντόροθι Άτκινσον,  
Μάριον Μπέιλι

Διάρκεια 
150’

Διανομή  
ODEON

Τα τελευταία 25 χρόνια της ζωής του σημαντικότερου 
ίσως Βρετανού ζωγράφου, Τζόζεφ Μάλορντ Γουίλιαμ 
Τέρνερ, οι άνθρωποι που βρέθηκαν κοντά του, οι 
συνάδελφοι που τον πολέμησαν, οι θαυμαστές που τον 
λάτρεψαν, με σκηνικό τα τοπία που ενέπνευσαν την 
τέχνη του.

Πολυετής φιλοδοξία και μετέπειτα «έργο ζωής» για τον Μάικ 
Λι η μεταφορά τής αναπάντεχα πολυτάραχης ζωής του Τέρ-
νερ στη μεγάλη οθόνη, και ο Βρετανός σκηνοθέτης σίγουρα 
αποδεικνύει το πάθος του με αυτή τη σχολαστικά λεπτομερή 
βιογραφία, ή καλύτερα κινηματογραφική «διατριβή», επάνω 
στον καλλιτέχνη με το οποίο ίσως αισθάνεται πως έχει περισ-
σότερα του αναμενόμενου κοινά σημεία. 

Ο Τ.Μ.Γ. Τέρνερ, εν ζωή δημοφιλής και αναγνωρισμένος 
καλλιτέχνης, αλλά σίγουρα δύσκολος ως άνθρωπος, με 
φάσμα προσωπικότητας που εκτείνεται από την αντικοινωνι-
κότητα, την πλήρη έλλειψη savoir vivre και μια - φαινομενικά 
τουλάχιστον - συναισθηματική αποσύνδεση, στο απόλυτο 
πάθος για - την καλή - ζωή και για καλλιτεχνική έμπνευση. 
Παλιές ερωμένες και εξώγαμες κόρες τον αφήνουν παγερά 
αδιάφορο κι ενοχλημένο ίσως και για την ίδια την ύπαρξή 
τους, ο γηραιός πατέρας του μοιάζει περισσότερο να έχει 
τον ρόλο του butler στο λονδρέζικο σπίτι τους, η ασθενική 
οικονόμος που τον έχει θεοποιήσει χρησιμεύει και ως εύκαιρο 
sex doll για τις ανάγκες τού θερμόαιμου κύρη της, ενώ η 
τελευταία του σύντροφος, μια καπάτσα χήρα περιορισμένου 
IQ στο παραθαλάσσιο Μάργκεϊτ (τόπος έμπνευσης για τον 
ζωγράφο), μοιάζει να έχει την ίδια συναισθηματική «ρηχό-
τητα» με εκείνον. Όχι πως ο Τέρνερ είναι αναίσθητος. Κάθε 
άλλο. Η σχέση με τον πατέρα του είναι κατά καιρούς τρυφερά 
συγκινητική και εκείνη με την «επαρχιώτισσα» χήρα, χωρίς 
να είναι το μεγαλύτερο love story, αποδεικνύεται δυνατή και 
ωφέλιμη και για τους δυο, ως το τέλος της ζωής εκείνου. 

της Κατερίνας Ανδρεάκου
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O ρομαντικός ζωγράφος μοιάζει να περιφέρε-
ται ανάμεσα στους δικούς του ανθρώπους (οι 
περισσότεροι εκ των οποίων είναι κραυγαλέα 
«απλοϊκοί») και στους βικτωριανούς φαρι-
σαϊκούς κύκλους της Βασιλικής Ακαδημίας 
Τεχνών, ανικανοποίητος από την αναγνώρισή 
του από την αριστοκρατία, από την αφοσί-
ωση των δικών του και από την ίδια του την 
τέχνη. Είναι γκρινιάρης, τραχύς, ευέξαπτος, 
ιδιόρρυθμος κι εγωκεντρικός, συχνά χωρίς 
φίλτρο στα λόγια του, ανίκανος να δεχτεί 
ώριμα κριτική από κανέναν. Και, για όσους 
έχουν γνωρίσει τον Μάικ Λι από κοντά ή 
έχουν έστω παρακολουθήσει την προσωπι-
κότητα που προβάλλει δημοσίως, κάποιες 
συγκρίσεις γίνονται αναπόφευκτες...  

Ο Λι έχει ήδη μια σπουδαία φιλμογραφία 
πίσω του αλλά εξακολουθεί να είναι... τσατι-
σμένος φαινομενικά με όλους, κυρίως όσους 
τολμούν να επικρίνουν έστω και κάτι μικρό 
στη δουλειά του και, όπως έχει αποδείξει σε 
διάφορες κινηματογραφικές του απόπειρες, 
έχει περιορισμένη αίσθηση χιούμορ. Από την 
άλλη, όμως, όπως και ο Τέρνερ, το πάθος για 
την τέχνη του είναι πάντοτε εμφανές και το 
σκηνοθετικό ταλέντο του αδιαμφισβήτητο, 
ενώ η εμπιστοσύνη και η αφοσίωση που 
δείχνει στον στενό κύκλο συνεργατών που 
κρατά για χρόνια, μοιάζει να τον αποζημιώ-
νει για άλλη μια φορά, εδώ ίσως καλύτερα 
από ποτέ. Ο μακροχρόνιος διευθυντής 
φωτογραφίας του, Ντικ Πόουπ, μεταμορφώ-
νει την κάμερά του σε παλέτα και «ζωγρα-
φίζει» κινηματογραφικά σε widescreen την 
εποχή, τα τοπία και τους χαρακτήρες, με 
καλλιτεχνική μαεστρία, δημιουργώντας την 
αίσθηση οπτικής εισχώρησης στους πίνακες 
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του κεντρικού ήρωα. Ο ίδιος ο Λι σκηνοθε-
τεί με έξοχη ροή τις σκηνικές και χρονικές 
αλλαγές, που προσομοιάζουν συχνά με μια 
σειρά από βινιέτες, ενώ η έξυπνη απόρριψη 
της κλασικής, για βιογραφικές ταινίες, 
«εκπαιδευτικής» χρήσης γραπτών επεξηγή-
σεων τόπου, χρόνου και χαρακτήρων κάνει 
το πέρασμα των 25 ετών να έχει μια αδιάλει-
πτη ομοιογένεια.

Κι ενώ κατηγορήσαμε τον κύριο Λι για 
έλλειψη χιούμορ, κατά μεγάλη ειρωνεία, ο 
ίδιος ο ήρωάς του ανατρέπει εδώ αυτή την 
πιθανή αδυναμία και προσθέτει αυτό το 
απαραίτητο επίπεδο στην ταινία. Πώς; Με 
την παρουσία τού σπουδαίου Τίμοθι Σπολ, ο 
οποίος μοιάζει να μην ερμηνεύει απλά, αλλά 
να διοχετεύει και το πνεύμα τού Τέρνερ σε 
αυτό το ερμηνευτικό tour de force. Από τη 
ζωώδη libido με τις διάφορες γυναίκες της 
ζωής του στις θρασείς, έως και αναρχικές 
(για την πουριτανική εποχή του), εκκεντρικό-
τητες μέσα στη Βασιλική Ακαδημία Τεχνών 
και τις σπάνιες συγκινησιακές εξάρσεις του, 
ο Σπολ χρησιμοποιεί ιδανικά το παράδοξο 
της - επίσης πολυετούς - συνεργασίας του 
με τον Λι: από τη μια δυο χρόνια προετοιμα-
σίας για τον ρόλο, από την άλλη σημαντική 
ανεξαρτησία στον on-camera αυτοσχεδια-
σμό. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ο Σπολ έως και 
«υπερκαλύπτει» τον σκηνοθέτη του με την 
παθιασμένη του ερμηνεία, προσθέτοντας 
μόνος του στον χαρακτήρα του Τέρνερ περισ-
σότερες πτυχές από όσες θα μπορούσε να 
του παρέχει ο Λι, αν ο αυτοσχεδιασμός δεν 
ήταν επιλογή. 
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Πολλά τα θετικά, όμως αρκετά και τα αρνη-
τικά του «Mr. Turner». Παρά τις αυτοσχεδια-
στικές ελευθερίες που αφήνει στο καστ του, 
ο Λι έχει κάνει εδώ ίσως την πιο προσωπική 
(με την έννοια της πολυετούς φιλοδοξίας 
να την πραγματοποιήσει) ταινία του και το 
συχνά «δυσκοίλιο», πατροναριστικό του στυλ 
είναι πανταχού παρόν, εκτοξεύοντας αδι-
καιολόγητα την αργόσυρτη και, σε σημεία, 
υποτονική του ταινία στις... δυόμισι ώρες, 
αφαιρώντας της εν μέρει την - απρόσμενη - 
σπιρτάδα του πνεύματος του κεντρικού του 
ήρωα αλλά και την ευκαιρία να την απολαύ-
σει και ένα κοινό που δεν είναι συνηθισμένο 
σε ένα βιογραφικό «έπος» (στο οποίο, ομο-
λογουμένως, δεν συμβαίνουν και πολλά…). 
Ασφαλώς, ο Λι είναι ελιτιστής σε τέτοια 
θέματα, ακόμα και όταν οι ταινίες του κατα-
πιάνονται με «καθημερινούς» ανθρώπους, 
όμως μην τα βάλει με θεούς και δαίμονες αν 
κάποιος σαν τον ευέξαπτο ήρωά του μπουκά-
ρει στη μονταζιέρα με ψαλίδι...

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ναι, αν σε συγκινεί η φιλμογραφία 
τού σκηνοθέτη ή / και είσαι και των... 
Καλών Τεχνών. Ναι, αν θες να δεις μια 
από τις καλύτερες ερμηνείες της χρο-
νιάς (Σπολ) και ένα αληθινό masterclass 
φωτογραφίας (Πόουπ) που πιθανότατα 
θα διδάσκεται σε κινηματογραφικές 
σχολές στο μέλλον. Αν δεν τσεκάρεις 
κανένα από τα παραπάνω «κουτιά» και 
αν η διάρκεια της ταινίας (συγκριτικά 
με το θέμα της πάντα) σου μοιάζει απα-
γορευτική, τότε απλά... όχι.
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Είδος 
Κοινωνικό Δράμα

Σκηνοθεσία 
Έντουαρντ Μπέργκερ

Καστ 
Ίβο Πίτσκερ,  
Γκέοργκ Αρμς,  
Λουίζε Χάιερ

Διάρκεια 
103’

Διανομή  
STRADA FILMS

Όταν η μητέρα τους εξαφανίζεται χωρίς να αφήσει 
ίχνη, ο δεκάχρονος Τζακ και ο ακόμη μικρότερος 
αδελφός του, Μάνουελ, ξεκινούν δυναμικά την προ-
σπάθεια αναζήτησής της (ή αλλιώς ένα κατ’ ανά-
γκη ταξίδι βεβιασμένης ενηλικίωσης) όσο αρχίζουν 
σταδιακά να ανακαλύπτουν τι κρύβει ο κόσμος των 
μεγάλων.  

Αν η ταινία δεν μιλούσε γερμανικά, θα μπορούσες να ορκι-
στείς ότι παρακολουθείς ταινία των… αδελφών Νταρντέν! 
Και αυτό δεν το αναφέρω για κακό. Η νατουραλιστική προ-
σέγγιση, ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας τής υπόθεσης, 
η σαφής κοινωνική σκιαγράφηση, η συνεχής συνοδεία τής 
- φωτισμένης με φυσικό φως - κάμερας (πολλές φορές ασφυ-
κτικά κοντά) στους πρωταγωνιστές, όλα αποτελούν κατά-
λοιπα ενός νταρντενικού σύμπαντος, που, όμως, ευτυχώς, 
διατηρεί ακόμη την πίστη του στην αισιοδοξία και επιμένει 
να πιστεύει πως ο άνθρωπος είναι ικανός για τα χειρότερα 
αλλά και για τα καλύτερα.

Γιατί ο «Jack» του Έντουαρντ Μπέργκερ είναι ένας χαρακτή-
ρας που φαίνεται διατεθειμένος να πάρει ρίσκα, να τολμήσει 
και να αγωνιστεί για όσα θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν και να 
αποδεχτεί τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, μετατρέπο-
ντας την ταινία σε μία παράδοξη ιστορία επιβίωσης, με φόντο 
τις οικονομικοπολιτικές συνθήκες της σύγχρονης Ευρώπης. 
Ακριβώς, όμως, επειδή ο Μπέργκερ περιορίζει την οπτική 
μας μόνο στην πλευρά το Τζακ (εξαιρετικός ο νεαρός Ίβο 
Πίτσκερ), καθώς αρνείται να δώσει λεπτομέρειες για τη ζωή 
της - ουσιαστικά πάντοτε - απούσας μητέρας και το παρελθόν 
της, το φιλμ αποφεύγει οποιεσδήποτε ηθικολογικές ή διδα-
κτικές υπερβολές και επικεντρώνεται ηθελημένα μόνο στην 
ίδια τη διαδρομή τού Τζακ και τη σταδιακή μετατροπή τής 
μητριαρχικής του οικογένειας σε μια πατριαρχική μονάδα, με 
τον ίδιο στην κεφαλή. 

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

8 ιανουαριΟΥ 2015

η γνωμη του mr. klein

Είναι δύο μούλικα και 
ψάχνουν τη μάνα τους. 
Πήγε «για τσιγάρα»; 
Είναι μια άπονη μητέρα 
(πες μια καλησπέρα); Θα 
πιώ απόψε το φεγγάρι;

JACK (2014)  
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Αναγκαστικά, μια τέτοια πορεία περνάει 
από προκαθορισμένους σταθμούς που λίγο ή 
πολύ μοιάζουν γνώριμοι, όπως είναι η ανα-
γκαστική αναζήτηση παλαιών γνωστών της 
μητέρας, η διανυκτέρευση στον δρόμο, η κοι-
νωνική απαξίωση, ο παροδικός διαχωρισμός 
των δύο αδελφών, τα πρώτα σημάδια σωματι-
κής βίας. Αυτό, όμως, που διατηρεί πάντα την 
ταινία ζωντανή και άμεση είναι η ειλικρίνεια 
της καταγραφής της και η μη ανάγκη της να 
αναδειχθεί σε κάτι βαρύγδουπο και πομπώ-
δες, έχοντας τη διάθεση μέχρι τέλους να 
παραμείνει μια ζεστή αφήγηση μιας αστικής 
ιστορίας από το - όχι και τόσο αφανές πια - 
περιθώριο.

Γι’ αυτό και όταν στο τέλος ο «Jack» κάνει 
την πρώτη του συνειδητή επιλογή ζωής (σε 
ένα απόλυτα ταιριαστό και έντονα συναι-
σθηματικά φινάλε), η ταινία πετυχαίνει να 
υπογραμμίσει αυτή την κίνηση ως την πρώτη 
νίκη ενός ανθρώπου και όχι ως σύμβολο κοι-
νωνικής αλλαγής ή / και κριτικής. Εξάλλου, 
όλα όσα έχουμε μάθει για τον ίδιο προέρχο-
νται από την παρακολούθηση της πρόσφα-
της Οδύσσειάς του και όχι από τις σχεδόν 
μηδαμινές πληροφορίες που λαμβάνουμε (και 
αυτές μόνο υπαινικτικά) για το παρελθόν του. 
Στο τέλος, ο Μπέργκερ μπορεί να μην δημι-
ουργεί κάτι ιδιαίτερα πρωτότυπο, όμως κατα-
φέρνει να αφηγηθεί μια δυνατή, προσωπική 
ιστορία που περισσότερο ψιθυρίζει παρά 
φωνάζει τις κοινωνικές της παρατηρήσεις. Το 
σημαντικό, όμως, είναι ότι δεν τις αγνοεί.



PAGE 23 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ακόμα κι αν δεν έχει τη δική του δια-
κριτή φωνή, το «Jack» καταφέρνει να 
αφηγηθεί ουσιαστικά μια ιστορία χωρίς 
να αποζητά μελοδραματικές εξάρσεις, 
επιτυγχάνει να κάνει σαφή τη θέση του 
χωρίς να κουνά διδακτικά το δάχτυλο 
και δείχνει αμέριστη αγάπη προς τον 
ήρωά του χωρίς ούτε στιγμή να τον 
νταντεύει, παράμετροι που οδηγούν 
σε μια σίγουρη κινηματογράφηση, η 
οποία βγάζει δύναμη ακόμα κι αν δεν 
το προβάλλει με προφανή τρόπο. Το 
κακό είναι ότι το φιλμ δεν καταλήγει 
σε κάτι καινούργιο, όμως τα πάει πολύ 
καλά σε αυτό που τελικά κάνει. Απλά, 
την επόμενη φορά, θα επιθυμούσα κάτι 
με ισχυρότερη σκηνοθετική ταυτότητα. 
Μέχρι τότε, πάντως, επικροτώ την 
αναμφισβήτητη ικανότητα του Μπέγκερ 
για δυναμική, στρωτή, ανθρωποκε-
ντρική αφήγηση.
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Είδος 
Θρίλερ

Σκηνοθεσία 
Ναβότ Παπουσάντο,  
Ααρόν Κεσάλες

Καστ 
Λιόρ Ασκενάζι,  
Τζαχί Γκραντ,  
Ντοβάλ’ι Γκλίκμαν,  
Ροτέμ Κεϊνάν

Διάρκεια 
110’

Διανομή  
FEELGOOD

Ύστερα από την αποτρόπαια δολοφονία ενός νεα-
ρού κοριτσιού, ένας αστυνομικός, ο πατέρας και ο 
παππούς τού θύματος πρωταγωνιστούν σε μια ιστο-
ρία διαδοχικών βασανισμών τού πιθανότερου θύτη, 
με στόχο αφενός την ομολογία του εγκλήματος και 
αφετέρου την αποκάλυψη της κρυψώνας τής, ακόμα 
αγνοούμενης, κεφαλής τού κοριτσιού. Ποιος κακός 
λύκος έχει τα πιο κοφτερά δόντια; 

Είναι εύκολο να δει κανείς γιατί το «Στο Στόμα των Λύκων» 
χαρακτηρίστηκε από τον Κουέντιν Ταραντίνο ως «η καλύ-
τερη ταινία του 2013» (όπως παρατηρείς, υπήρξε μια... σεβα-
στή καθυστέρηση μέχρι την ελληνική διανομή της). Κατά 
πρώτον, το φιλμ αποτελεί μια ιστορία εκδίκησης που συνδυ-
άζει το - πολλές φορές μη πολιτικά ορθό - μαύρο χιούμορ με 
την ακραία βία, έχοντας ευθείες αναφορές στις exploitation 
ταινίες της δεκαετίας του ‘70. Επιπλέον, η ταινία αφηγείται 
μια ιστορία όπου η σκοτεινή πλευρά αλλοιώνει χαρακτή-
ρες και συμπεριφορές, βγάζοντας το χειρότερο στον κάθε 
άνθρωπο και όπου η αυτοδικία ορίζεται σχεδόν ως μονόδρο-
μος για την απονομή δικαιοσύνης. Ταυτόχρονα, οι συνεχείς 
ανατροπές και οι θολές έννοιες καλού - κακού δημιουργούν 
μια συνεχή αίσθηση ηθικής διχογνωμίας, που θα μπορούσε 
κάλλιστα να αποτελεί στιγμιότυπο ενός τυπικού ταραντινι-
κού σύμπαντος, καθώς «δανείζεται» απροκάλυπτα διεφθαρ-
μένους αστυνομικούς, εν δυνάμει gangster και διψασμένους 
για αίμα ανθρώπους... της διπλανής πόρτας. Επομένως, το 
«Στο Στόμα των Λύκων» δεν είναι απλά μια ταινία που ήταν 
αυτονόητο ότι θα λάτρευε ο Ταραντίνο αλλά ουσιαστικά μια 
ταινία που δημιουργήθηκε από δύο θαυμαστές της αισθητι-
κής και των θεματικών του, σχεδόν ως γράμμα αγάπης προς 
τον ίδιο τον σκηνοθέτη!

Ανεξάρτητα, όμως, από τις επιρροές των Παπουσάντο και 
Κεσάλες, το ίδιο το ταλέντο των δύο συν-σκηνοθετών στη 

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

8 ιανουαριΟΥ 2015

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι τύποι που 
μιλάνε παράξενα κι 
έχουνε δέσει έναν κακο-
μοίρη στο υπόγειο και 
του αλλάζουν τον αδόξα-
στο. Δεν έχουν τα σωστά 
τα εργαλεία, όμως. 
Άδικο.

BIG BAD WOLVES: ΣΤΟ 
ΣΤΟΜΑ ΤΩΝ ΛΥΚΩΝ (2013) 
(MI MEFAHED MEZEEV HARA)
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δημιουργία αυτού του σκοτεινού κόσμου 
είναι από την αρχή εμφανές. Αυτό που 
ξεκινά ως διασκευή ενός παραμυθιού των 
αδελφών Γκριμ και καταλήγει σαν ένα 
αστυνομικό θρίλερ που θυμίζει ακούσια το 
συγγενικό «Prisoners» του Ντενί Βιλνέβ, 
προβάλλει σαφείς ικανότητες στη δημιουρ-
γία νοσηρής ατμόσφαιρας, στη διατήρηση 
ενός γρήγορου ρυθμού, στον συνεχή επανα-
προσδιορισμό τού είναι και του φαίνεσθαι 
και στο flirt με μία πρέπουσα κωμική πλευρά 
που διαταράσσει συνεχώς το ηθικό υπόβα-
θρο του φιλμ. Το «Στο Στόμα των Λύκων» 
καταφέρνει ακόμα και να προσθέσει μερικά 
κοινωνικά σχόλια στο μείγμα χωρίς να 
καταλήξει διδακτικό ή προφανές, παρά τη 
σκληρή απεικόνιση μιας ξεκάθαρα σαθρής 
κοινωνίας, που ψάχνει να βρει τον αποδιο-
πομπαίο της τράγο δίχως να ενδιαφέρεται 
ουσιαστικά για τις παράπλευρες απώλειες 
και στην οποία οι ρόλοι μεταξύ θύματος και 
θύτη είναι πολύ εύκολα αναστρέψιμοι. 
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Αν η ταινία δεν καταφέρνει να διατηρήσει 
μέχρι το τέλος την ίδια δυναμική, είναι γιατί 
συγκρούεται πάνω στην υπερβολή της απει-
κόνισης της βίας, επιλέγοντας να εγκατα-
λείψει οποιοδήποτε υπόβαθρο και να υιοθε-
τήσει (λίγο πριν από το τέλος) έναν σχεδόν 
«torture porn» χαρακτήρα, που όχι μόνο δεν 
συνάδει με την μαεστρία τής αρχής της αλλά 
και πετάει στην άκρη κάθε διακριτικότητα 
υπέρ της πρόκλησης εύκολων σοκ. Για ένα 
φιλμ που χτίζει ένα ολόκληρο σύμπαν μέσα 
στην αμφισημία και την ανατροπή, αυτή η 
πορεία της αφήγησης όχι μόνο απογοητεύει 
αλλά και καταλήγει απρόβλεπτα «ρηχή», 
ειδικά συγκριτικά με τις αρχικές, πολυεπίπε-
δες προθέσεις. Το «Στο Στόμα των Λύκων» 
είναι, στην τελική, σαν δύο διαφορετικές 
ταινίες: μία ταινία από κάποιον που όντως 
αποτίει φόρο τιμής στον Ταραντίνο και ένα 
φιλμ από κάποιον που θεωρεί ότι με αυτόν 
τον τρόπο τιμά τον σκηνοθέτη, παραμένο-
ντας μόνο στη σοκαριστική επιφάνεια. Τα 
καλά νέα είναι ότι το κόλπο πέτυχε. Τα κακά 
νέα, όμως, είναι ότι πέτυχε μόνο μερικώς.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν σου αρέσουν οι σκοτεινές ιστορίες 
εκδίκησης, αν το τιμάς το θρίλερ αυτοδι-
κίας, αν αγαπάς τις μαύρες χιουμοριστι-
κές νότες μέσα στις πιτσιλιές αίματος, 
θα «τσιμπήσεις» με αυτό το απρόβλε-
πτης προέλευσης σκοτεινό φιλμικό 
παραμύθι. Αν, όμως, «κλωτσάς» στην 
υπερβολική βία και ακούγοντας «βασα-
νισμούς» τρέμεις ήδη, μάλλον αυτοί οι 
λύκοι θα σε κατασπαράξουν.
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Είδος 
Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία 
Αγγελική Αριστομενοπούλου

Διάρκεια 
82’

Διανομή  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Στα Ανώγεια βοκαλίστας και λαουτιέρης - «αίμα» του 
θρύλου Νίκου Ξυλούρη, παντρεμένος με Μελβουρνέζα 
χρόνια, το λαλεί σε γλέντια, διδάσκει, συνθέτει, ηχο-
γραφεί. Τα δυό κοπέλια τους, κι αυτά οργανοπαίχτες, 
σπουδάζουν Αυστραλία, ενώ φεύγει για εκεί τάλε 
κουάλε & φωνάρα μικρή αδελφή. Γιατί η φάρα τους 
αναπνέει νότες, πώς την έχουν δει, η πρώτη συναυλία 
όλων τους με τον παππού τους, sui generis ανανεωτή 
της παράδοσης, και τον ροκά drummer του Νικ Κέιβ 
σε περιοδεία στην Ωκεανία στον καθένα τους και στο 
κοινό πώς θ’ ακουστεί; 

«Ταξιδιάρα Ψυχή» (όπως ο concert ανδριάντας τού Γιάννη 
Αγγελάκα που την έβαλε προ τετραετίας στον κινηματογρα-
φικό χάρτη) και ταμένη στην τεκμηριωτική σολφέζ σελιλόζη 
επίσης στην τηλεόραση, η Αγγελική Αριστομενοπούλου 
βρίσκεται... φυσικά στο στοιχείο της, εν χορδαίς και οργάνω. 
Χρόνια roadie των μαυροπουκαμισάδων, αλλά στον Ψηλο-
ρείτη πλέον, επιχείρησε να αφουγκραστεί το διαγενεακό 
συναπάντημα των γονιδιακών διαδρομών στο σταυροδρόμι 
τής κληρονομιάς και της ελεύθερης έκφρασης του καλλιτέ-
χνη, μέσα απ’ το πορτρέτο τού δίκαια επιφανέστερου, κατε-
ξοχήν τζακιού πρεσβευτών της μελωδικής παρακαταθήκης 
της λεβεντογέννας. 

Το πέτυχε; Κι ας μην βάζει η δοξαριά πάντα φωτιά, κρατάς 
τ’ αυτιά σου ανοιχτά. Οι junior που ακούνε scouse (!) στο 
laptop προτού κεντήσουν στα τάστα, η απ’ τη στόφα τής star 
βενιαμίν Απολλωνία a cappella, το τζαμάρισμα όλων τους 
down under με τον Ιρλανδό παππού & κομπανία φίλων, κι η 
ethnic ψυχεδελική trance τής λύρας τού πυρετικού 80χρο-
νου performer Ψαραντώνη live στα ξένα σέρνουν καλά τον 
συρτό, που έχει ανοίξει το - ενορχηστρωτικό tool - αθέατο 
καταπόδας τής Αριστομενοπούλου πλάι κυρίως στον Γιώργη 
Ξυλούρη ως ατραξιόν γάμων, διεθνή σολίστα, καθηγητή σχο-

του Άγγελου Μαύρου

8 ιανουαριΟΥ 2015

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι συγγενείς του 
Ξυλούρη και παίζουνε, 
λέει, στην Αυστραλία. 
Ντοκιμαντέρ. Άμα είσαι 
από ‘κει, πας. Τύπου.

ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΥΠΟΘΕΣΗ (2015) 
(A FAMILY AFFAIR)
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λής, fusion συνομιλητή του Τζιμ Γουάιτ, γεν-
νήτορα τριών ταλέντων, ανιψιό ενός totem 
και γιό ενός δεύτερου.

Ακομπανιάροντάς τον, η γυναίκα του για τη 
δεύτερη πατρίδα της («Άλλος κόσμος!»), το 
μιξάρισμα του προφιλαρίσματος γονέων & 
τέκνων πότε χωρισμένων πότε ευρισκόμενων 
ξανά στα 2 ημισφαίρια (αλλά πηγαία ενω-
μένων πάντα στην επωδό «Η μουσική είναι 
το οξυγόνο μας»), και το σιγοντάρισμα των 
συντοπιτών του («Η μουσική μας εδίνει ζωή») 
δεν αντηχούν όσο η ανάδελφη Μούσα τής 
Ίδης, αηδόνι στις μαντινάδες στους τάφους, 
στις εντυπωσιακές vintage πενιές αρχείου 
(anthem ένα sample παλιού ντοκιμαντέρ 
της ZDF με τον, τότε μικρότερο το δέμας απ’ 
το... λαούτο του, Γιώργη να κρατάει αλάν-
θαστα τον ρυθμό για τον πατέρα του), στα 
οπτικοαακουστικά memento τού αείμνηστου 
Νίκου, στις σημειώσεις εσωφύλλου για τους 
βοσκούς που γίναν μουζικάντηδες και για 
το πώς νίκησαν οι κοντυλιές τα tango μόλις 
δεκαετίες πριν στην Κρήτη. 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Οι έλκοντες την καταγωγή και οι κου-
ζουλοί με πεντοζάλη κτλ. ρίχνουν ήδη 
μπαλωθιές, με ή άνευ τσικουδιάς. 
Σιμπεμόλ λαιμέ / ινστρουμενταλίστα 
και groupie των doc πενταγράμμου, το 
βάζετε κι οι δύο στο ρεπερτόριό σας κι 
ας μην «πάτε» σούστα και μαλεβιζιώ-
τικο. Δεν εμπορείς τους σκοπούς ή το 
σινεμά σου ετσά; Φύγε και μη γαΐρεις 
την κεφαλή.

Και να (ξανα)ερωτευθείς τα τροπάρια αυτού 
του πολιτισμού, πιάνεις πάντως το φαλτσάκι. 
Σ’ αυτό το τρικανάλο παίζουν τα ποτενσι-
όμετρα μεταξύ του φωτοάλμπουμ σογιού, 
του πολιτιστικού couleur locale fresco και 
του τουρνατζίδικου extended play. Κι ενώ η 
παροιμιωδώς φευγάτη παρουσία του φημι-
σμένου πρεσβύτερου (που έχει μείνει εκτός 
προβολέα επί ώρα) ψάχνει τα στιβάνια 
της, ακόμη και το track που θα έπρεπε να 
δονεί αυτή την ταινία ως συναισθηματικό 
κρεσέντο και νοηματικό alto, της επί σκη-
νής μάζωξης στην Αδελαΐδα μετά από μια 
στραβή στην πρόβα, αποδεικνύεται ένα 
κάπως αμήχανο medley λήψεων. Συμβαίνει 
και στις καλύτερες οικογένειες. Και, όπως 
στον αυτοσχεδιασμό (sound bites τού οποίου 
καθηλώνουν σε κάποια απ’ τα πιο καθηλω-
τικά... music videos εδώ), «Αν είσαι βρεμένος, 
δε θα χαθείς», που λέει κι ο παλιός στον νέο 
τού Ξυλουραίικου. «Να κελαηδούνε πέρδικες, 
να κλαψουρίζει ο Δίας», αν τραβάει η ψυχή 
σου, εδά είσαι. Να μην τραβιέσαι μόνο στο 
Αλάτσι...
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8 ιανουαριΟΥ 2015

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένα ντοκιμαντέρ 
για έναν τύπο. Μουσικό. 
Βάραγε αβανγκαρντιές, 
λέει. Εμένα με προβλη-
ματίζει που δεν έχει 
γίνει κι ένα για τον Καρ-
βέλα, πάντως…

Το πορτρέτο του συνθέτη Γιάννη Χρήστου και της 
μοναδικής περίπτωσής του στη σύγχρονη συμφωνική 
μουσική, μέσα από τις αφηγήσεις των συνεργατών του.

Πριν από 45 χρόνια, ενώ ξημέρωνε η νύχτα της γιορτής και 
των γενεθλίων του, ο Γιάννης Χρήστου και η γυναίκα του 
σκοτώνονταν σε τροχαίο δυστύχημα. Με αφορμή αυτή την 
επέτειο βγαίνει στις αίθουσες η ταινία του Κωστή Ζουλιάτη, 
ένα τυπικό εργοβιογραφικό ντοκιμαντέρ, φτιαγμένο ωστόσο 
με φροντίδα και εμφανέστατα πολύ σεβασμό απέναντι στο 
βιογραφούμενο πρόσωπο. 

Ο Γιάννης Χρήστου ήταν μια εξαιρετική περίπτωση στη 
συμφωνική μουσική. Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε 
να τον χαρακτηρίσει κανείς «κλασικό», αν και αυτή ήταν η 
μουσική του παιδεία και θεωρητικά και το είδος, στο οποίο 
εργάστηκε. Μέσα από το έργο του, όμως, συγκρούστηκε με 
την κλασική αντίληψη και την εμμονή με την καλαισθησία. 
Όπως έλεγε, «τόσο για τον ακροατή όσο και για τον συν-
θέτη, υπάρχει ο κίνδυνος να ξελογιαστούν από την πόρνη 
της διακόσμησης και της αισθητικής». Με τη δουλειά του, 
φρόντισε να απομακρυνθεί όσο μπορούσε περισσότερο από 
αυτή την «πόρνη», προκαλώντας, σοκάροντας, γεννώντας 
αντιδράσεις. Σε πολλές από τις συναυλίες των έργων του, 
ακροατές σηκώνονταν ουρλιάζοντας επειδή δεν άντεχαν την 
ένταση, ενώ δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που το περιβάλ-
λον στη σκηνή παρομοιάστηκε με… ψυχιατρείο.

Η μουσική του Χρήστου μπορεί να σόκαρε τους απροετοί-
μαστους, αλλά επρόκειτο για ένα οργανωμένο χάος, μελε-
τημένο στην παραμικρή του λεπτομέρεια. Την ιδιαιτερότητά 
του και τη μοναδικότητά του πρόσεξαν η Royal Opera του 
Covent Garden, που παρουσίασε το πρώτο του έργο, το 
οποίο ολοκλήρωσε όταν ήταν μόλις 23 ετών, ο Αλέξης Μινω-
τής και ο Κάρολος Κουν που του ανέθεσαν να γράψει μου-
σική για παραστάσεις αρχαίου δράματος, μεγάλοι μουσικοί 

του Παναγιώτη ΠαναγόπουλουΕίδος 
Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία 
Κωστής Ζουλιάτης

Διάρκεια 
96’

Διανομή  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

ANAPARASTASIS: Η ΖΩΗ 
ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ 
ΧΡΗΣΤΟΥ (1926 – 1970) (2012)
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οργανισμοί στην Ευρώπη και την Αμερική.

Η απελευθέρωση του Χρήστου από τις 
κλασικές φόρμες, από τη σύνθεση, που 
απέκτησε εννοιολογικά στοιχεία, μέχρι 
ακόμη και τον τρόπο καταγραφής της στην 
παρτιτούρα, όχι με νότες, αλλά με patterns, 
που έδιναν μια μορφή σκηνικών οδηγιών, 
ταίριαξαν με την εποχή τής αμφισβήτησης 
και της πρωτοπορίας. Το έργο του έγινε 
συνώνυμο της έρευνας και πραγματικά θα 
ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς 
θα εξελισσόταν αν ο Χρήστου δεν πέθαινε 
πρόωρα. Η ανάλυση της δουλειάς του γίνε-
ται από τους συνεργάτες του, μουσικούς και 
performers που τον συντρόφευσαν, καθώς 
και από εκείνους που έχουν μελετήσει το 
έργο του. Αυτό που λείπει, πάντως, από το 
προσεγμένο κατά τα άλλα ντοκιμαντέρ είναι 
το προσωπικό στοιχείο. Πώς ήταν η ζωή του; 
Ποια ήταν η σχέση του με τον αδελφό του 
που τον επηρέασε τόσο και πέθανε επίσης 
σε τροχαίο δυστύχημα; Πώς μεγάλωσαν τα 
παιδιά του; Είναι απορίες που δημιουργού-
νται ενώ βλέπεις την ταινία, αλλά απαντή-
σεις δεν δίνονται.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Όσοι έχουν κάποια επαφή με το έργο 
του Γιάννη Χρήστου θα δουν μια φρο-
ντισμένη καταγραφή της εργοβιογρα-
φίας του και εκείνοι που δεν τυχαίνει να 
τον γνωρίζουν θα μάθουν ότι ήταν μια 
από τις σοβαρές περιπτώσεις της μουσι-
κής avant-garde. Πέρα από τη μουσική, 
όμως, λείπουν τα στοιχεία που θα μπο-
ρούσαν να μας τον συστήσουν ως προ-
σωπικότητα.
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Είδος 
Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία 
Θεοδοσία Γραμματικού

Διάρκεια 
67’

Διανομή  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Μια ιστορία που πρέπει να ειπωθεί: η εννιάμηνη 
απεργία στην Ελληνική Χαλυβουργία το 2011 από 
μέσα. Συγχαρητήρια, απολύεστε...

Και ο Αυγερόπουλος και ο Κούλογλου παίρνουν θέση υπέρ 
τού Δαυίδ. Αλλά βρίσκουν μια θεσούλα και για τον αντίλογο, 
ακόμη και με την δια των πηγών και κατά τη live κάλυψη 
των γεγονότων εμπεριστατωμένη παράθεση της δράσης τού 
Γολιάθ, βρε αδελφέ. Και όταν σηκώνουν γλωσσάδικα την 
bandiera rosa τους, προσπαθούν αυτή να μη γίνεται ινστρού-
χτορας και να την κρατάει, αν όχι πάντα γερά, συνεχώς, το 
χέρι του τεκμηριωτικού υλικού. Στην πρώτη παρά κάτι μεγά-
λου μήκους εργασία τoυς, η Θεοδοσία Γραμματικού και η 
κολεκτίβα Lokomotiva εν πολλοίς χάνουν το δίκιο τους και το 
(νόμος είναι το) δίκιο ξέρεις ποιανού, σφυρηλατώντας (παρα)
ταξι(α)κά εν θερμώ, από την πρώτη ύλη ενός «Συμβαίνει 
τώρα» «Πού, πώς, πότε, ποιοι, γιατί;» μνημείου γενναίων 
πεσόντων της βιοπάλης, ένα agitprop σινεπλακάτ προς γνώση 
και συμμόρφωση των απανταχού μοχθούντων προλετάριων.

Κι όμως, η υψικάμινος των ειδικών εφέ φωτογραφίας και το 
λιώσιμο μιας καίριας αναφοράς (στο επαναστατικό προη-
γούμενο τής άλλοτε βαρύτερης βιομηχανικής μονάδας της 
χώρας) στην αρχή της ταινίας δεν προμηνύουν την κατα-
στρατήγηση δεοντολογικών συλλογικών συμβάσεων του 
είδους που έπεται. Τα προσόντα της κινηματογραφικότητας 
εν γένει πληρούνται στα γυρίσματα δρόμου, η εύγλωττα 
στιβαρή μπροσούρα του voice-over περιφρουρεί τα τεκται-
νόμενα, το χρονικό (με απαρχή την παμψηφεί απόρριψη από 
τους υπαλλήλους τού εργοδοτικού διλήμματος «περικοπές 
ή πενθήμερο πεντάωρο με μείωση αποδοχών») της στά-
σης εργασίας τους αρχίζει να στήνει τα οδοφράγματά του: 
η αβεβαιότητα για το απεργιακό και μισθολογικό αύριο, οι 
οικογένειές τους που στάθηκαν πλάι τους, οι απροσδόκητες 
χειρονομίες αλληλεγγύης των απέξω, η κατάκτηση του γνώθι 

του Άγγελου Μαύρου

8 ιανουαριΟΥ 2015

η γνωμη του mr. klein

Ντοκιμαντέρ για το δίκιο 
του εργάτη; Μόνο αν το 
προτείνει ο Κουτσού-
μπας.

NON OMNIS MORIAR (2015) 
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σαυτόν του μεροκαματιάρη του τρόμου, η 
αδυναμία συγκρότησης μετώπου μαζί με 
άλλες επαγγελματικές τάξεις, το κράτος πλα-
κάκια με το αφεντικό, η εξίσωση «οικονομική 
ανάγκη + λιγοψυχία = ‘κίτρινοι’», το ντου των 
ΜΑΤ, το τέλος. 

Οι... Σκουριές; Προκειμένου να βιώσει 
αρκετά απ’ αυτά, ο θεατής ποδηγετείται 
από τον «πατερούλη» και τη «μητερούλα», 
επιστάτες στα ηχεία τού πιο-πολιτικού-
δεν-γίνεται συνοδευτικού υπερκειμένου - 
καθώς οι συνεντεύξεις αποσπούν ειλικρίνεια 
αλλά ελάχιστες δίνουν στροφές στη μασίνα 
της αφήγησης, πράγματα που θα έπρεπε να 
έχουν ειπωθεί ή ακουστεί και στιγμές που θα 
έπρεπε να έχουν αρπαχθεί στον αέρα έχουν 
σχολαστεί ανεπιστρεπτί, και το χειρότερο; Η 
άλλη πλευρά καθ’ ολοκληρίαν (ο boss Μάνε-
σης, Υπουργείο Εργασίας) ή grosso modo 
(απεργοσπάστες) έχει φάει πόρτα. Γιατί εδώ 
ο άπειρος στο γραφείο είναι και «βαμμένος»: 
δεν... τραβήξαμε ό,τι έπρεπε; Θα δέσουμε το 
ατσάλι με επίθεση κατήχησης και Ιnfowar 
στην κατακλείδα. Venceremos (niet).

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Κατά πρώτον Περισσός κατά δεύτερον 
Κουμουνδούρου και οι ψηφοφόροι τους 
στηρίζουν πλέρια, ενώ οι καπιτάλες ανα-
ζητούν φρίττοντες το παντεσπάνι τους 
αλλού. Οι είλωτες του doc θα βρουν αρε-
τές (και filmer και πένας, ειδικά για παρ-
θενικό auteur πόστο), αλλά ο τηλεβόας, 
εξαρχής στον αγωνιστικό χαιρετισμό 
που απευθύνει η περιστασιακή αφήγηση 
off και στην... πορεία επίσης εκείνος του 
footage, οχλαγωγεί πέραν των ορίων τού 
συγγνωστού. Ο «Εξάντας» του μισθω-
τού και απλού ανθρώπου θα δεί(ξει) «Το 
Κουτί της Πανδώρας», αλλά στο πιο... 
αδέξιο «Ρεπορτάζ Χωρίς Σύνορα».

Συστατική επιστολή: τι... δουλειά έχουν δύο 
σύντομα πλάνα, ένα από γωνία του Ψυρρή κι 
ένα άλλο από εμπορικό δρόμο, τη στιγμή που 
το σπικάζ επισημαίνει τον κίνδυνο να σπάσει 
η απεργία στην Ελευσίνα; Εκτός αν η σκη-
νοθέτις και τα συντρόφια της πιστεύουν ότι 
η ταινία τους απευθύνεται μόνο σε ανειδί-
κευτους του πανιού. Περισσότερη εγρήγορση 
του προσωπικού στις guerilla λήψεις όταν 
το σφυροδρέπανο χτυπάει, λοιπόν, κι άλλες 
υπερωρίες απ’ το συνδικάτο τού μοντάζ, κι 
εκτός του 902 TV ψάξιμο για υποστηρικτικό 
υλικό, κυρίως: λιγότερο «Η Κόρη Μου η 
Σοσιαλίστρια»-σε-εκδοχή-Κουτσούμπα 
υφάκι την επόμενη φορά. Ένα κι ένα κάνουν 
δύο, λένε στο μηχανουργείο...
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η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι ξένοι με παι-
διά που κάνουν διακο-
πές στα νησιά μας και 
σκάνε διάφοροι κακοί 
και αρχαιοκάπηλοι. Αν 
έβαζαν τίποτε ΣΔΟΕ και 
ΦΠΑ ελέγχους θα είχε 
πιο fun, να πούμε…

του Άγγελου Μαύρου

Δύσθυμος και με φοβία για το νερό μετά τον χαμό 
μάνας παραθερίζων σε πελαγίσιο διαμάντι μας Φιν-
λανδός έφηβος με μπαμπά, νέα γυναίκα και δύο δικά 
της πιο μικρά, έρχεται κοντά με natural στις καταδύ-
σεις κόρη Ρωμιών. Όταν βλέπει τη νουνούζα να απά-
γεται, το παλικαράκι για να τη βρει το σκα, τα αδέλ-
φια του έχει από κοντά, σεκιουριτού τούς αναζητά 
μουλωχτά, αρχαιοκάπηλος με σχέδιο παραφυλά κι 
αρχαιολόγος άτιμα δρα. Θησαυρό στο βυθό ποιος θα 
βγάλει τελικά;

Ταξιδιωτική οδηγία: Το «The Goonies: Το Κυνήγι της 
Μεγάλης Περιπέτειας» (1985) του Ρίτσαρντ Ντόνερ 
παραβγαίνει στο ξαπλωτό το «Ιδού η Μήλος, Ιδού και το 
Πήδημα» (1979) του Νίκου Περάκη. Αυτά ενώ ένας σπεσι-
αλίστας στα θεάματα για... σποράκια, έως πρότινος τηλεο-
ρατζής, αριβάρει απ’ το Ελσίνκι και ζει τον μύθο του στην 
Ελλάδα με μια «χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα 
(και τον πατέρα)», σωσίβια και διαλευκαντική εγκλήματος 
εναντίον του πλούτου των εθνικών μας υδάτων μπουρνου-
ζοπετσέτα για την πλαζ και το κλιματιζόμενο studio action, 
ρομάντζου και συσφιγκτικών συνειδητοποιήσεων, που χαρίζει 
διακοπές τύπου αντι-Καουρισμάκι. 

Και όπου οι Έλληνες ηθοποιοί (ρίξε στα ρηχά και τους Νατα-
λία Δραγούμη, Γιάννη Στάνκογλου, Γεράσιμο Σκιαδαρέση, 
Γιάννη Ζουγανέλη και Θανάση Σαράντο ensemble πρώτη 
μούρη) αντίθετα με ό,τι σου πουλάει η promotion καντίνα 
είναι σχεδόν διακοσμητικοί, η διαφήμιση συγκεκριμένου 
ξενοδοχειακού συγκροτήματος το τραβάει κομματάκι, και οι 
ισχυρισμοί του σεναρίου ότι στη χώρα μας υπάρχουν υπεύ-
θυνοι ασφαλείας νησιού (!) καρφώνει στον πάτο της πατρι-
δογνωσίας κι ότι στην υποβρύχια σπηλιά της επίδοξης λείας 
των ελεεινών (κλου της βούτας της δίδος) χωράει μόνο το 
μελαχρινάκι διαψεύδεται πασιφανέστατα σ’ ένα πλανάκι. 

Είδος 
Οικογενειακή Περιπέτεια

Σκηνοθεσία 
Τάβι Βάρτια

Καστ 
Νούτι Κόντινεν,  
Βέικα Βάινικα,  
Έμιλ Άουνο,  
Βίλε Μίλιρινε,  
Λάουρα Μάλμιβαρα,  
Ιφιγένεια Τζόλα,  
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου,  
Ορφέας Αυγουστίδης

Διάρκεια 
84’

Διανομή  
AUDIO VISUAL

8 ιανουαριΟΥ 2015

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ 
(2014) 
(LOMASANKARIT)
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Όλα μαζί προσπαθούν (κι αν είσαι άνω των 
15 αποτυγχάνουν) να σου κάνουν καμάκι, 
μαζί με πλάτσα πλούτσα και μπλουμ με 
οξυγόνο και σπίντες με jet ski στο γαλανό 
νεράκι, ηλιοθεραπεία πλάι στο κυματάκι, 
παγωτάκι για δύο στο καφενεδάκι, στη ζούλα 
αυγουλάκι απ’ της «Θεοπούλας» το κοτε-
τσάκι και άλλα εδέσματα απ’ το χρυσό της 
χεράκι, κυνηγητά με λαδωμένους μπάτσους 
και μέσο κλεμμένη από «Ενοικιάζονται» 
γουρούνα και τρόικα ποδηλατάκι, προτού τα 
επουλωτικά επιμύθια «We are family, bro» 
και «Μικρέ, με την αγάπη ξεπερνάς και τον 
μεγαλύτερο φόβο» μαζέψουν τα μπαγκάζια 
τού all inclusive σύρε - έλα ξεσκεπάσματος 
σπείρας απ’ τους αγορίνες. 

Η φατσούλα του λιλιπούτειου Σέρλοκ της 
ομήγυρης παίρνεται αγκαλιά, η Κως κι η 
Νίσυρος διαφημίζονται super από στεριά, 
θάλασσα και αέρα, ενώ αν πηγαίνεις δημο-
τικό ή γυμνάσιο κάνεις, αν μη τι άλλο, τον 
χαβαλέ σου στο multiplex (και συμπάσχεις 
πλατωνικά με την κορασίδα ενζενί ή φαντα-
σιώνεσαι αφέντρα την - απεργαζόμενη το 
«ξάπλωμα» ανηλίκων, αυτό είναι το πιο γρα-
φικό καλντερίμι τού στόρι - Βάσω του «Μην 
Αρχίζεις τη Μουρμούρα»). Αλλά αυτή η 
«Περιπέτεια στο Αιγαίο» είναι ή για νιάνιαρα 
ή για εντελώς τουρίστες της μεγάλης οθόνης. 
Αυτοί ας τους αφήσουν συνάλλαγμα. Εσύ τα 
κουβαδάκια σου και σ’ άλλη παραλία...

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Μόνο αν σου έλειψε το καλοκαιράκι 
ή για να παρκάρεις το (προ και early) 
teenage βλασταράκι, κι εφόσον είσαι 
του αγοραίου αναψυκτικού θεάματος. 
Οι ρέστοι θα το βρείτε πολύ παιδική 
χαρά ή μονάστερο κατάλυμα. Κουλτου-
ριάρη, εικονικός πνιγμός μιλάμε.
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http://freecinema.gr/fragoulis-in-3/

