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Θ
α σου πω ένα μυστικό. Μια ή δύο μέρες 
μετά από κάθε τελετή απονομής των 
Όσκαρ, κάθομαι και παρακολουθώ 
ξανά το show, μόνος μου. Το «τρέχω» 

στα βαρετά σημεία, αλλά… μέχρι που βουρκώνω 
σε μερικά άλλα! Και είχε τέτοια, κι εφέτος…

Τι είναι, όμως, αυτό που με συγκινεί σε ένα show 
το οποίο μπορεί να προκύψει και… τόσο χάλια, 
όσο αυτό της περασμένης Κυριακής; Οι άνθρω-
ποι. Αυτοί οι μοναδικά ευλογημένοι άνθρωποι, 
τους οποίους ευχαριστούμε για την Τέχνη τους, 
γιατί κι εκείνη με τη σειρά της σου έχει «φτιάξει» 
τη ζωή τη δική σου, σου έχει αλλάξει την ψυχολο-
γία, σου έχει χαρίσει την ευτυχία ή το γέλιο που 
σπανίζει σήμερα.

Σε κάθε οσκαρική νίκη του «Ξενοδοχείου 
Grand Budapest», ο τρόπος με τον οποίο οι 
συνεργάτες του Γουές Άντερσον αφιέρωναν το 
βραβείο στον δημιουργό τού φιλμ ως ουσιαστικόν 
εμπνευστή τους. Τι υπέροχες στιγμές! Πώς να μην 
αισθανθείς αυτή τη θέρμη στο βλέμμα της τερά-
στιας στον τομέα της Μιλένα Κανονέρο, καθώς 
απευθυνόταν στον Άντερσον; Πώς να μη σεβα-
στείς με ένα ειλικρινές ρίγος τα λόγια τού μοντέρ 
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Editorial 150

Hλίας Φραγκούλης

τού «Χωρίς Μέτρο», Τομ Κρος, που από τα 
βάθη της καρδιάς του ευγνωμονούσε τον σκηνο-
θέτη τού φιλμ, Ντέιμιεν Τσαζέλ, για την ευκαιρία 
που του έδωσε να δουλέψουν για κάτι τόσο τέλειο;

Πώς να μην σου… γυρίσει ο κόσμος ανάποδα 
ακούγοντας τη Lady Gaga να ερμηνεύει με 
τέτοιον τρόπο τα τραγούδια από τη «Μελω-
δία της Ευτυχίας» κι ύστερα, δακρυσμένη, ν’ 
αγκαλιάζει την επίσης συγκινημένη Τζούλι Άντρι-
ους; Πώς να μείνει μάτι στεγνό με το, δυστυ-
χώς, μεγάλο σε διάρκεια φέτος in memoriam, 
του οποίου κάθε πορτρέτο γέμιζε το μυαλό σου 
με τόσες φιλμικές εικόνες. Πόσο μεγάλη ευλο-
γία είναι να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και ο 
κόσμος του κινηματογράφου;

Και πόσο… άδοξο είναι το συναίσθημα της επι-
στροφής στον κόσμο μας, όταν μια από τις βρα-
βευθείσες με Όσκαρ για το καλύτερο ντοκιμαντέρ 
μικρού μήκους, «Crisis Hotline: Veterans 
Press 1», αφού δήλωσε πως είναι μητέρα νεαρού 
αυτόχειρα, χρειάστηκε ν’ ακούσει αυτή την ατάκα 
από τον Νιλ Πάτρικ Χάρις: «Αγάπησα το φόρεμά 
της. Θέλει μεγάλα αρχίδια για να φορέσει κανείς 
τέτοιο φόρεμα!»…

http://www.iliaskyriazis.com/
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η γνωμη του mr. klein

Dude, είναι ένας ντετέ-
κτιβ που «καίει» νομό 
ολόκληρο σε χασισάκι 
(κι ό,τι κάτσει) και 
ψάχνει κάτι που του 
ζητάει μια πρώην γκό-
μενα που μετά χάνεται 
και μετά το «έχασα» κι 
εγώ, ήτανε ληγμένα απ’ 
το ’70, αδελφέ, την επό-
μενη φορά με συνταγή 
ιατρού…

Είδος 
Μυστηρίου

Σκηνοθεσία 
Πολ Τόμας Άντερσον

Καστ 
Χοακίν Φίνιξ,  
Τζος Μπρόλιν,  
Όουεν Γουίλσον,  
Ρις Γουίδερσπουν,  
Κάθριν Γουότερστον,  
Έρικ Ρόμπερτς,  
Τζοάνα Νιούσομ,  
Μάγια Ρούντολφ,  
Χονγκ Τσάου

Διάρκεια 
148’

Διανομή  
TANWEER

Όταν μια παλιά ερωμένη του εξαφανίζεται, ύστερα 
από μια απρόσμενη, αινιγματική επίσκεψη, ο ιδιω-
τικός ντετέκτιβ «Ντοκ» Σπορτέλο αναλαμβάνει να 
αποκαλύψει την αλήθεια, μπλέκοντας σε έναν ιστό 
παράνοιας, ψυχεδέλειας, διεφθαρμένων αστυνομι-
κών, διαπλεκόμενων συμφερόντων και πολλών, πολ-
λών… ναρκωτικών.

Το λογοτεχνικό «Έμφυτο Ελάττωμα» του Τόμας Πίντσον 
έρχεται με τη φήμη τού βιβλίου που φέρεται να είναι «αδύ-
νατον» να διασκευαστεί στον κινηματογράφο, τόσο λόγω της 
ιδιαίτερης γραφής τού συγγραφέα αλλά και επειδή η δομή 
του είναι τόσο πολύπλοκη και δαιδαλώδης που απαιτεί συνε-
χώς την αμέριστη προσοχή του αναγνώστη. Ευτυχώς, βέβαια, 
ολόκληρη η αφήγηση περιστρέφεται ουσιαστικά γύρω από 
τον ψυχεδελικό κόσμο ενός και μόνο ανθρώπου, γεγονός που 
κάνει την επιλογή τού Πολ Τόμας Άντερσον για την κινημα-
τογραφική μεταφορά τού βιβλίου να αποπνέει μια αίσθηση 
ασφάλειας, καθώς στο πρόσφατο παρελθόν η καριέρα τού 
σκηνοθέτη έχει με επιτυχία συνυφαστεί με την αποτύπωση 
σύνθετων ανδρικών χαρακτήρων μέσα σε ισχυρό κοινωνικό 
περιβάλλον, είτε η ιστορία αφορά τη σκοτεινή ιστορία της 
πετρελαϊκής ανάπτυξης της Αμερικής είτε το εσωτερικό μετα-
τραυματικό ταξίδι μιας εξ ορισμού αποπροσανατολισμένης 
προσωπικότητας.

Και, όντως, ο Άντερσον βρίσκεται θεωρητικά σε γνώριμα 

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

Controversy

Δύο αντίπαλες, διχαστικές κριτικές.  
Ποια είναι για σένα; Τολμάς να δεις ή να μη 
δεις την ταινία αυτή; Ποιον από τους δύο θα 
δείρεις, αφού πας σινεμά; Το FREE CINEMA 

σε βάζει στο δύσκολο ρόλο του τελικού κριτή!
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μονοπάτια. Το κινηματογραφικό «Έμφυτο 
Ελάττωμα» μπορεί στην ουσία του να αφορά 
το χτίσιμο ενός ολόκληρου κόσμου που 
ζει, αναπνέει και αναπτύσσεται μέσα στα 
ναρκωτικά, τις μυστικές συμφωνίες και τη 
γενικώς αισθητή παράνοια, όμως η «βιτρίνα» 
του είναι ένας χαρισματικός αλλά γεμάτος 
προβλήματα χαρακτήρας, που, τελικά, γίνε-
ται ο φορέας μιας ολόκληρης εποχής, ακρι-
βώς όπως συνέβη και στο «Θα Χυθεί Αίμα» 
αλλά και στο - εξαιρετικά διχαστικό αλλά 
προσωπικά αγαπημένο - «The Master». 
Εξάλλου, η ήδη επιτυχημένη συνεργασία τού 
Άντερσον με τον Χοακίν Φίνιξ, αλλά και το 
εξαιρετικό ιστορικό τού σκηνοθέτη στην ανά-
δειξη εμβληματικών ερμηνειών από τους ηθο-
ποιούς του (από τον Ντάνιελ Ντέι Λιούις και 
τον Φίλιπ Σίμουρ Χόφμαν μέχρι τον Μαρκ 
Γουόλμπεργκ και τον... Τομ Κρουζ), σχεδόν 
επιβάλλει την προσμονή ενός αντίστοιχου 
ανδρικού παιξίματος, το οποίο αποτελεί και 
τον «κράχτη» του φιλμ.

Ταυτόχρονα, όμως, η φύση της αφήγησης 
δίνει τη δυνατότητα στον Άντερσον να παί-
ξει με τα είδη, να ελιχθεί ανάμεσά τους και, 
τελικά, να τα ξεπεράσει, δημιουργώντας 
μια… αταξινόμητη ταινία που, όπως και ο 
χαρακτήρας της, πασχίζει να επιβιώσει σε 
έναν κόσμο όπου όταν κάτι ξεφεύγει από τη 
νόρμα, γίνεται πολύ δυσκολότερα αποδεκτό. 
Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Άντερσον δεν κάνει 
προσπάθεια καν να συμβιβάσει το όραμα του 
ή, έστω, να το κάνει πιο προσβάσιμο. Από το 
πρώτο ήδη δεκάλεπτο, βομβαρδίζει τον θεατή 
με αμέτρητα ονόματα, συνεχώς αυξανόμενες 
παράλληλες αφηγήσεις, αλλαγές ύφους, 
στιγμές απόλυτης αποσβόλωσης και, σαν να 
μην ήταν αυτά αρκετά, μερικές γνήσια «what 
the fuck» στιγμές, που μπορεί να μην οδηγούν 
γραμμικά και παραδοσιακά στη λύση ενός 
τοπικού αστυνομικού μυστηρίου αλλά στοι-
χειοθετούν μια ολόκληρη πραγματικότητα, 
η οποία ισορροπεί ανάμεσα στο neon και 
το σκοτάδι, τη νηφαλιότητα και την παραί-
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σθηση, τη φαινομενική ασφάλεια και τη 
μόνιμη αίσθηση μιας υποβόσκουσας απειλής.

Γιατί, ουσιαστικά, ο κόσμος τού «Έμφυτου 
Ελαττώματος» είναι ένας κόσμος χωρίς 
ξεκάθαρες γραμμές, χωρίς καθησυχαστικές 
εξελίξεις, χωρίς άκαμπτους χαρακτήρες. 
Κατά στιγμές, η ταινία είναι μια ξεκαρδι-
στική κωμωδία που καυτηριάζει τα ήθη μιας 
ξεπεσμένης άρχουσας τάξης ή μιας ανεύθυ-
νης ιδεολογικής επανάστασης, κατά στιγμές 
είναι ένα καθαρόαιμο αστυνομικό θρίλερ που 
αποζητά λύση αγγίζοντας τα όρια του ψυχο-
λογικού τρόμου, μέσα από ένα εκκεντρικό, 
χίπικο παραμορφωτικό βλέμμα και κάποιες 
άλλες στιγμές είναι, απλά, μια υποδειγμα-
τική σπουδή χαρακτήρα. Ο Άντερσον δεν 
επιθυμεί να δώσει μια τυποποιημένη μορφή 
στη δημιουργία του, δεν θέλει καν να της 
δώσει μια συγκεκριμένη υφολογική κατεύ-
θυνση (εκτός αν το «hippie horror» μπορεί να 
καταχωριστεί ως δόκιμος κινηματογραφικός 
όρος), γιατί το φιλμ είναι κάτι πολύ περισσό-
τερο από το άθροισμα αυτών των στιγμών.

Αυτή η ποικιλομορφία, εξάλλου, είναι που 
κάνει την ταινία να λειτουργεί απόλυτα και 
της προσδίδει τη δική της μοναδική φωνή, 
ως αυτόνομο δείγμα ενός κινηματογραφικού 
«είδους» που εμπνέεται από το παρελθόν για 
να δημιουργήσει κάτι απόλυτα μοντέρνο, που 
εκθέτει καινούργιες ιδέες με ρυθμό πολυβό-
λου, χτίζει, ανατρέπει και επαναπροσδιορί-
ζεται συνεχώς, για να καταλήξει στο φινάλε 
στον ίδιο της τον πρωταγωνιστή και τη ματιά 
του, διαφορετική πλέον, αλλά αναμφισβή-
τητα πιο ουσιαστική και συνειδητοποιημένη. 

Και αν ο Άντερσον είναι ο βασικός ενορχη-
στρωτής όλης αυτής της εικαστικής, σενα-
ριακής και συναισθηματικής extravaganza, 
ο κύριος φορέας της είναι ο ίδιος ο Χοακίν 
Φίνιξ, ο οποίος καταφέρνει να μεταδώσει 
όλον τον αποπροσανατολισμό τού χαρακτήρα 
του, τη σύγχυση, την απορία, τον τρόμο 
του. Όλες οι αντιδράσεις του «φιλτράρουν» 
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ουσιαστικά τις εντυπώσεις των ίδιων των 
θεατών, ακόμη και όταν, ξαφνικά, η παγερή 
ψυχραιμία του δίνει τη θέση της ακαριαία 
σε μια υστερική κραυγή, όπως σε μια από τις 
πιο χαρακτηριστικές σκηνές της ταινίας. Επι-
πλέον, ειδικά από τη στιγμή που ο Άντερσον 
αρνείται να καθοδηγήσει από το χέρι τους 
θεατές στον αφηγηματικό του λαβύρινθο, ο 
Χοακίν Φίνιξ αναλαμβάνει εξολοκλήρου να 
είναι το στήριγμά τους, βγάζοντας, φυσικά, 
και τον ίδιο τον σκηνοθέτη αλλά και τη 
συγκεκριμένη προσέγγισή του ασπροπρόσω-
πους, με μία ακόμη ερμηνεία που θολώνει τα 
όρια ανάμεσα στην υποκριτική και την πραγ-
ματική του υπόσταση ως ηθοποιού (γεγονός 
που αποδεικνύει για άλλη μια φορά το πόσο 
εξαιρετικός ερμηνευτής είναι). 

Αναμφισβήτητα, το «Έμφυτο Ελάττωμα» 
είναι μια ταινία που απευθύνεται σε απαι-
τητικούς θεατές, οι οποίοι επιθυμούν να 
«παιδευτούν» στην κινηματογραφική τους 
έξοδο. Γι’ αυτό και η ταινία τούς ανταμείβει 
με τη δημιουργία ενός ολοκλήρου σινεφι-
λικού σύμπαντος που βρίθει ερωτισμού (η 
Κάθριν Γουότερστον αριστεύει κάθε - μα 
κάθε - φορά που εμφανίζεται στην οθόνη, 
στον σύντομο αλλά απαιτητικό και χαρα-
κτηριστικό ρόλο της), παράνοια, χιούμορ και 
ατμόσφαιρα θρίλερ μετά από πολλά, πολλά… 
ναρκωτικά. Το μόνο πρόβλημα τού φιλμ είναι 
ότι αρνείται να δώσει στον θεατή μια αναμε-
νόμενη, έντονη, θεαματική κορύφωση. Αλλά 
από την άλλη, σε καμία στιγμή της διάρκειάς 
του, δεν παίζει σύμφωνα με συμβατικούς 
κανόνες, άρα δεν επιχειρεί να το κάνει και 
στο φινάλε. Κι αυτό ίσως να είναι το πραγμα-
τικό, δικό του «έμφυτο ελάττωμα».
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Ας μιλήσουμε με λόγια απλά. Τι είναι αυτό 
που σε κάνει να θέλεις να πας σινεμά και να 
επιλέξεις ταινία; Αρχικά, το είδος. Η διά-
θεσή σου ορίζεται από το φιλμικό είδος. Γιατί 
θέλεις να ξέρεις τι θα δεις. Ανάλογα με την 
κινηματογραφική σου «παιδεία», σειρά προ-
τεραιότητας έχουν μετά ο σκηνοθέτης και 
οι πρωταγωνιστές ενός φιλμ. Εάν σου είναι 
γνώριμη η φιλμογραφία τού σκηνοθέτη, θα 
πει πως είσαι λίγο καλύτερα «διαβασμένος», 
άρα υποψιάζεσαι και το ύφος της ταινίας που 
πρόκειται να παρακολουθήσεις. Εάν πας για 
τους «κράχτες» τού καστ, ρισκάρεις περισσό-
τερο, προφανώς. Αλλά σε ένα… αμερικάνικο 
έργο, συνηθίζεις να αισθάνεσαι κάπως πιο… 
ασφαλής. Το αμερικανικό σινεμά έχει τον 
πρώτο ρόλο στη διασκέδαση, άλλωστε. Και 
αυτό δεν υποτιμά το περιεχόμενό του!  

Πάμε τώρα στην περίπτωση του «Έμφυτου 
Ελαττώματος» και, πριν το αντιμετωπίσουμε 
πιο αναλυτικά, ας το κρίνουμε υπό αυτές 
τις τρεις απλούστατες παραμέτρους. Αν πας 
να δεις την ταινία για το καστ και μόνο, θα 
εισπράξεις μια σκληρή ήττα. Αν πας για τον 
Πολ Τόμας Άντερσον, θα βιώσεις το τυπικό 
«what the fuck» αλλά με ένα φιλμ που μοιά-
ζει περισσότερο με «ξενέρωμα» παρά με 
χαρμόσυνο ψυχεδελικό «τριπάκι» μέσα από 
τις αναθυμιάσεις τού «μπάφου». Και αυτά 
είναι τα καλύτερα πράγματα που είχα να πω 
για τούτο το… ελαττωματικό προϊόν! Διότι 
αν πηγαίνεις με προδιάθεση (ή αναζητήσεις) 
είδους, τότε μιλάμε για μια αρνητικότατη και 
επίπονη (σε διάρκεια) δοκιμασία, από την 
οποία ευκολότερα τρέπεσαι σε φυγή παρά 
υπομένεις μέχρι τέλους.  

του Ηλία Φραγκούλη
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Για την ακρίβεια, το φιλμ του Άντερσον δεν 
είναι τόσο κακό (όσο το «The Master», 
ίσως). Απλά, δεν δηλώνει ποτέ ούτε τι ρόλο… 
βαράει ούτε και τι ακριβώς θέλει να σου πει 
το… στριφτό που ενδέχεται να κατανάλωνε 
σε υπερωρίες ο συγγραφέας του «Inherent 
Vice», Τόμας Πίντσον. Το βιβλίο, λέει, είχε 
τη φήμη του… αδύνατου να μεταφερθεί 
στη μεγάλη οθόνη. Ε, άμα είχε τα αρχίδια 
ο σκηνοθέτης και υπεύθυνος της σεναρια-
κής του διασκευής, ας έβρισκε τον τρόπο! 
Δυστυχώς, όμως, ο Άντερσον ουδόλως 
ενδιαφέρθηκε να βρει κάτι μέσα σε τούτο 
σενάριο, άρα… γιατί να το αναζητήσω εγώ 
και ο θεατής κατόπιν; Του Χάντερ Τόμσον 
την παράνοια της γραφής ούτε δίπλα από 
το… Λας Βέγκας δεν την πλησιάζει τούτος ο 
κουλός συρφετός από ντετεκτιβίστικο νουάρ 
και ψυχεδέλεια σεβεντίλας, που επί δυόμισι 
ώρες σου ξεπετάει χολιγουντιανούς αστέρες 
σε ρολάκια τα οποία αγωνίζονται να σου 
κρατήσουν την προσοχή. Να το πω πιο λιανά 
και αστεία; Φαντάσου να παρακολουθείς το 
«Chinatown» του Πολάνσκι και ξαφνικά να 
σταματάει ο Νίκολσον την πλοκή, να πετάει 
ατάκα τύπου «Φιλαράκι, θα καπνίσουμε 
τίποτα;» κι ύστερα… να πηγαίνουν όλα 
«στην ακρογιαλιά»!

Ένα από τα βασικά ελαττώματα που «καρ-
φώνουν» εξαρχής τον Άντερσον είναι η 
«ανάγνωση» του βιβλίου με φωνή off, που 
όντως σε βγάζει… off ή σε κάνει να αισθάνε-
σαι πως το να διαβάσεις το «Inherent Vice» 
θα είναι σίγουρα πιο ξεκούραστο. Διότι μαζί 
με τη φωνή - αφηγήτρια, συνυπάρχουν στα 
ώτα σου ο ασταμάτητος διάλογος (για πρό-
σωπα και καταστάσεις που σταδιακά αυτο-
ακυρώνονται και μετατρέπουν την εξέλιξη 
της πλοκής σε άθλο παρακολούθησης) αλλά 
και ένας out of tune αχταρμάς από τραγού-
δια της περιόδου και τις original συνθέσεις 
του Τζόνι Γκρίνγουντ (για τη λάθος ταινία), 
που θα σε κάνουν να θελήσεις να… σπουδά-
σεις sound mixing! 
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Μέσα σε όλο αυτό το μαστούρωμα του α λα 
Φίλιπ Μάρλοου ήρωα, διακρίνεις μια κριτική 
επάνω στο χάσιμο (με διπλή έννοια) της 
επαναστατικότητας των τελών του ’60 και 
την τρομακτική διακλάδωση του συστήματος 
και των μυστικών υπηρεσιών που καταπλά-
κωσαν την αμφισβήτηση ή, ακόμη χειρό-
τερα, την παγίδευσαν προς τον mainstream 
συντηρητισμό με «μαγικό αυλό» κάθε μορφή 
ουσιών ή «θεραπειών». Πέραν του κεντρικού 
χαρακτήρα τού «Ντοκ» Σπορτέλο (ο Χοακίν 
Φίνιξ περιέργως προσγειωμένος σε ένα πιο 
φυσικό παίξιμο) όμως, όλα τα υπόλοιπα πρό-
σωπα κινούνται (και εξαφανίζονται) ως δορυ-
φόροι, αναμειγνύοντας το μεγάλο κεφάλαιο, 
την εμπορία ναρκωτικών, το FBI και τη CIA, 
τους Μαύρους Πάνθηρες, τον φασισμό, το 
σεξ και ό,τι άλλο θες σε σύμβολα, για να 
χαθούν σε… σύννεφα καπνού, λες και αποτε-
λούσαν απλά cameos αναγνωρίσιμων αστέ-
ρων. Ξεχωρίζει μονάχα η Κάθριν Γουότερ-
στον, η οποία εμφανίζεται σαν «φάντασμα» 
(ως ηρωίδα θα μπορούσε όντως να αποτελεί 
«στοιχειό» στη φαντασία του Σπορτέλο) 
από τα seventies, σχεδόν λες και ο Άντερσον 
έκανε ένα ταξίδι στον χρόνο και την έφερε 
μαζί του από τα τότε, κυριολεκτικά! 
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Σε αυτή την… επική διάρκεια, φυσικά και 
υπάρχουν στιγμές που σε κρατάνε, όμως απο-
τελούν μεμονωμένες σκηνές που όπως κι αν 
τις «μοντάρεις» στο μυαλό σου, δεν αρκούν 
για να μην θεωρήσεις… ελάττωμα ολόκληρο 
το φιλμ. Ειδικά κάποιες μακρόσυρτες σκη-
νές διαλόγου σε two-shot setups εξαντλούν 
πραγματικά, αφού η κουβέντα που γίνεται 
μεταξύ των δύο προσώπων αφορά μια πλοκή 
την οποία έχεις… ξεχάσει προ πολλού. Κρίμα 
για την εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει στη 
σκηνογραφία και τα κοστούμια (που προτά-
θηκαν για Όσκαρ), από τις πιο πιστές που 
έχουμε δει σε χρώμα της συγκεκριμένης περι-
όδου εδώ και χρόνια. Για τον ίδιο τον Πολ 
Τόμας Άντερσον δεν θα έλεγα το ίδιο. Είναι 
σαφές ότι τα πάντα στο φιλμ έχουν γίνει σκό-
πιμα. Και φανερώνουν ένα «κουσούρι» που 
ωριμάζει μέσα του: την απόσταση που παίρ-
νει μορφικά το σινεμά του από την πλευρά / 
θέση του θεατή. Αν το «Έμφυτο Ελάττωμα» 
αποτελούσε ένα επιτυχημένο δείγμα stoner 
σινεμά, θα του έδινα ένα μικρό δίκιο. Αλλά 
ούτε κι έτσι σου κάνει «κεφάλι»…
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26 φεβρουαριΟΥ 2015

η γνωμη του mr. klein

Είναι το Κιάνου και του 
σκοτώνει το σκύλο ένα 
βλαμμένο, γιος Ρώσου 
μαφιόζου. Εντάξει. Ζωή 
Κωνσταντοπούλου ενα-
ντίον Βαγγέλη Βενιζέλου 
με ξυλίκι, πιστολίδι και 
σωρό πτωμάτων.

Είδος 
Περιπέτεια Δράσης

Σκηνοθεσία 
Τσαντ Σταχέλσκι,  
Ντέιβιντ Λιτς

Καστ 
Κιάνου Ριβς,  
Μίκαελ Νίκβιστ,  
Άλφι Άλεν,  
Γουίλεμ Νταφόου,  
Ίαν ΜακΣέιν,  
Έιντριαν Παλίκι,  
Ντιν Γουίντερς,  
Τζον Λεγκουιζάμο

Διάρκεια 
101’

Διανομή  
SEVEN FILMS / ΣΠΕΝΤΖΟΣ

Πρώην πληρωμένος εκτελεστής παίρνει ανάποδες 
γιατί παρέα Ρώσων κακοποιών σκοτώνει το… σκυ-
λάκι που του άφησε η γυναίκα του πριν πεθάνει, και 
τα παίρνει όλα σβάρνα μέχρι να μην αφήσει κανέναν 
τους ζωντανό!

Για ταινίες σαν το «John Wick» δεν χρειάζεται ούτε ιδιαί-
τερη ανάλυση, ούτε να προσποιούμαστε ότι υπάρχει τίποτα 
το αξιοσημείωτο να ειπωθεί. Αν πετύχαινες έναν γνωστό να 
βγαίνει απ’ την αίθουσα μετά την προβολή της, θα μπορούσε 
να σου συνοψίσει την πλοκή εύστοχα και με ελάχιστες λέξεις, 
λέγοντας «είναι ένας πρώην επαγγελματίας δολοφόνος που 
του πατάνε τον κάλο και ξαναπαίρνει τα όπλα για να εκδι-
κηθεί». Ακούγεται ελαφρύ, ίσως και λίγο κωμικό, αλλά επί 
της ουσίας, περί αυτού πρόκειται. Όλα τα υπόλοιπα θα τα 
εκτιμήσουν, κατά κύριον λόγο, οι φανατικοί τού κινηματο-
γράφου δράσης. Μάλλον δικαιολογημένα. Γιατί το φιλμ των 
πρωτοεμφανιζόμενων Τσαντ Σταχέλσκι και Ντέιβιντ Λιτς, 
έχει περισσότερα κοινά με τα βιντεοπαιχνίδια και τα comics, 
παρά με το σινεμά. Αυτά τα δυο καλόπαιδα, έχουν μπόλικη 
εμπειρία ως βοηθοί σκηνοθέτη, υπήρξαν υπεύθυνοι για τις 
επικίνδυνες σκηνές σε μπόλικες περιπέτειες ενώ έχουν ξανα-
δουλέψει με τον πρωταγωνιστή Κιάνου Ριβς, ως stuntmen 
στην τριλογία τού «Matrix». Λαμβάνοντάς το υπόψη, κατα-
λαβαίνεις περίπου τι θα δεις εδώ. Εντυπωσιακά χορογραφη-
μένο πιστολίδι, ξύλο με τη σέσουλα, ανατινάξεις και, σχεδόν, 
μηδαμινό περιεχόμενο.

Το ντεμπούτο τους, ωστόσο, δεν το λες κακό. Διαθέτει ύφος, 
ακόμα κι αν όλες του οι αρετές εξαντλούνται εκεί. Ο Τζον 
Γουίκ (αυτός ο «μπαμπούλας» που ένας ολόκληρος στρατός 
από gangsters φοβάται να τα βάλει μαζί του) θυμίζει τους 
σκληροτράχηλους action heroes της δεκαετίας του ‘80, σε 
όλη τους την υπερβολή. Μην ψάξεις για ρεαλισμό, λοιπόν. 
Ένας ασταμάτητος, γρασαρισμένος στην εντέλεια, φονικός 

του Γιάννη Σμοΐλη

JOHN WICK (2014)  
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μηχανισμός με τη μορφή ανθρώπου, που 
αποσύρθηκε γιατί νοικοκυρεύτηκε, μπαίνει 
και πάλι στην ενεργό δράση όταν ο γιος 
Ρώσου αρχιμαφιόζου διαπράττει το μοιραίο 
λάθος να του κλέψει το αυτοκίνητο και να 
του σκοτώσει το σκυλί, δώρο της πρόσφατα 
αποθανούσας γυναίκας του. Τα υπόλοιπα 
και τα φαντάζεσαι εύκολα και τα έχεις δει 
άπειρες φορές. Βγάζει τόσο πολύ μάτι το 
ότι η ιστορία είναι καθαρό πρόσχημα για 
να ξεκινήσει το μακελειό, που ακόμα κι 
ο πιο θετικά διακείμενος θεατής μπορεί 
να εκνευριστεί απ’ την προχειρότητα της. 
Μετά, όμως, εξαπολύεται ένα σαρωτικό 
θέαμα, άψογα μονταρισμένο, ώστε να μην 
νιώσεις και εντελώς κορόιδο. Στο επίπεδο 
της «καλτιάς» λειτουργεί μια χαρά το «John 
Wick» και τιμάει τις επιρροές του. Και τι δεν 
θα βρει εδώ ο πωρωμένος action fan: «The 
Matrix», «Hard Boiled», «The Killer» 
(το φρενήρες σινεμά του Τζον Γου εννοεί-
ται ότι αποτελεί βασική πηγή έμπνευσης), 
«Commando», «Rambo», όλη την καρ-
τουνίστικη απιθανότητα της one man army 
φιλμικής κληρονομιάς και, φυσικά, καμιά 
πρωτοτυπία. 
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Οπτικά, το αποτέλεσμα έχει ενδιαφέρον. 
Οι Σταχέλσκι και Λιτς έχουν «γυαλίσει» 
μερακλίδικα τα κάδρα τους, η πλανοθεσία 
αποκαλύπτει ωραίες ιδέες και, χάρη στην 
άψογη νυχτερινή φωτογραφία, μια νουάρ 
ατμόσφαιρα περιθωρίου, πού και πού, ικανο-
ποιεί και το κινηματογραφόφιλο βλέμμα, στα 
ενδιάμεσα του θορύβου. Επίσης, το παρελθόν 
των σκηνοθετών στις χορογραφίες δράσης 
δίνει μερικές πραγματικά εντυπωσιακές 
σκηνές ακραία στιλιζαρισμένων συμπλοκών 
που, βέβαια, μέσα από την εξαντλητική τους 
επανάληψη, μέχρι να πέσουν οι τίτλοι τέλους, 
αναπόφευκτα ξοδεύουν τη δυναμική τους. 
Ούτε το γκαζωμένο soundtrack (με την κλα-
σική επιλογή Marilyn Manson προκειμένου 
να δοθεί έμφαση στην αγριάδα του κεντρικού 
ήρωα), ούτε η παρέλαση φοβερών ηθοποιών 
σε δεύτερους ρόλους (Γουίλεμ Νταφόου, 
Ιαν ΜακΣέιν, Τζον Λεγκουιζάμο) μπορούν 
να εμποδίσουν την αναπόφευκτη βαρεμάρα 
οποιουδήποτε δεν κόβει φλέβα βλέποντας 
και ξαναβλέποντας γεμιστήρες να αδειάζουν 
πάνω σε ανθρώπινα σώματα. Ναι, η ταινία 
έχει ρυθμό, ναι, το μοντάζ κόβει και ράβει 
ασταμάτητα προκειμένου να σε «λαχανιάσει» 
με τον τρόπο τής «Αρπαγής» ίσως, αλλά 
θα μπορούσε άνετα κάποιος να την… τρέξει 
στο fast forward, κάνοντας στάσεις μόνο στις 
σκηνές ξεπαστρεμάτων και πάλι να έχει πάρει 
ό,τι καλύτερο έχει αυτή να του δώσει. 
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Η αίσθηση ότι ο Κιάνου Ριβς περνάει από 
τη μια πίστα στην άλλη, σαν σε video game, 
είναι αναπόφευκτη. Ούτε χαρακτήρες υπάρ-
χουν, ούτε καν ένα στοιχειώδες δράμα, με 
αποτέλεσμα, από ένα σημείο και μετά, να 
μην δίνεις δεκάρα ποιος πεθαίνει και ποιος 
ζει. Οι ταινίες εκδίκησης, τουλάχιστον οι 
καλές, σου προκαλούν κάτι συναισθηματικά, 
έστω την ελάχιστη ταύτιση με τον θιγμένο 
ήρωα. Σε νοιάζει η υπόθεσή του ακόμα κι 
αν ξέρεις ότι προδιαγεγραμμένα θα δικαιω-
θεί, κι αυτό είναι και θέμα πρωταγωνιστή. 
Δυστυχώς, η μανιέρα τού Ριβς, με την ανέκ-
φραστη φάτσα και τις περιορισμένες αντι-
δράσεις, αντί να υποδηλώνει κάποιον εσω-
τερικό κοχλασμό ηφαιστείου, παραπέμπει 
αθέλητα σε νύστα και ακυρώνει από νωρίς 
κάθε πιθανότητα συναισθηματικής εμπλοκής 
τού θεατή. Στο τέλος, άντε να σου μείνουν 
κάνα-δυο σεκάνς εμπνευσμένης κινημα-
τογράφησης του… χαμού, που κι αυτές θα 
ξεθωριάσουν σε λίγες ώρες. Κι έτσι το «John 
Wick» λιγότερο ικανοποιεί και περισσότερο 
υπόσχεται: ότι - με ένα σωστό σενάριο, ενδε-
χομένως - οι δυο σκηνοθέτες του, στο μέλλον, 
πρόκειται να δώσουν κάτι το πραγματικά 
αξιομνημόνευτο.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν ξημεροβραδιάζεσαι βλέποντας και 
ξαναβλέποντας σε DVD Μπρους Λι, 
Σταλόνε και Βαν Νταμ, ενώ παράλληλα 
αναφωνείς μελαγχολικά «δεν βγαίνουν 
πια τέτοιες ταινίες», έκανες την τύχη 
σου! Το «John Wick» θα σε καλύψει 
απόλυτα. Αν πάλι εκτίμησες τις ευφά-
νταστες χορογραφίες ξύλου και πυρο-
βολισμών στο «Matrix» και αδιαφόρη-
σες για τις… αλληγορίες, εγγυημένα θα 
περάσεις καλά κι εδώ. Αν, όμως, έχεις 
ανάγκη κι από μια ενδιαφέρουσα πλοκή 
για να απολαύσεις τη δράση, μάλλον 
θα πλήξεις. Τα καλοφωτισμένα πλάνα, 
οι bad-ass ατάκες και κάποιες φοβερές 
μούρες της υποκριτικής δεν αρκούν για 
να προσδώσουν ουσία σε ένα φιλμ που 
ίσως το μόνο πράγμα που το ξεχωρίζει 
από ένα συναρπαστικό βιντεοπαιχνίδι 
είναι το γεγονός ότι… δεν σου δίνουν 
και joystick με την είσοδό σου στην 
αίθουσα.
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26 φεβρουαριΟΥ 2015

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι τύποι σ’ ένα 
υποβρύχιο και ψάχνουνε 
για χρυσό στον πάτο 
ναυαγίου. Δεν τα μπορώ 
εγώ αυτά τα «κλειστά», 
με αγχώνουν πράμα.

Είδος 
Περιπέτεια Θρίλερ

Σκηνοθεσία 
Κέβιν Μακντόναλντ

Καστ 
Τζουντ Λο,  
Μπεν Μέντελσον,  
Σκουτ ΜακΝέρι,  
Καρλ Ντέιβις,  
Μάικλ Σμάιλι,  
Γκριγκόρι Ντομπρίγκιν,  
Τομπάιας Μένζις,  
Σεργκέι Πουσκεπάλις

Διάρκεια 
114’

Διανομή  
ODEON

Οικογενειακά ματαιωμένος, απολυμένος καπετάνιος 
brit εταιρείας ανάσυρσης κι εκμετάλλευσης ναυαγίων 
με tip για ράβδους χρυσού των Ναζί σε υποβρύχιο 
στον πυθμένα της Γεωργίας κι Αμερικάνο χρημα-
τοδότη νοικιάζει ρωσικό παλιο-sub και συγκροτεί 
team ρέστων σχολασμένων Άγγλων και ντόπιων για 
να εντοπίσουν το τιμαλφές φορτίο. Καθώς ο αρχηγός 
υπόσχεται ίσα μερίδια, τον εσωτερικό Ψυχρό Πόλεμο 
της ρότας τους αγκαζάρουν η απληστία, κρατικά 
ανιχνευτικά από πάνω, θανάσιμα σφάλματα ή «παι-
ξίματα», η ύπουλη μορφολογία του πάτου και άλλα 
μοιραία. Θα φτιαχτούν ή εκεί θα θαφτούν;

Μετά το «Η Κατάσταση των Πραγμάτων», αυτή είναι η 
δεύτερη καλύτερη φιξιόν αποστολή τού συναρπαστικότερου 
(κυριολεκτικά, είναι κάτι σαν το σήμα κατατεθέν του) βρα-
βευμένου με Όσκαρ Ευρωπαίου ντοκιμαντερίστα. Έστω κι 
αν δεν έχει αεροστεγώς κλειστή τη μπουκαπόρτα της και με 
τις τουρμπίνες της να δουλεύουν εκ περιτροπής α λα «Άβυσ-
σος» (μια on board καρδιοανάνηψη που σ’ έχει με κομμένη 
την ανάσα), «Ο Θησαυρός της Σιέρα Μάντρε» (η σε «ο 
θάνατός σου, η ζωή μου» σημείο εκδήλωση της τρέλας της 
κονόμας) και «Das Boot» (θα μας ακούσουν τα παραπλέο-
ντα; Θα αντέξει στα δύσκολα το σκαρί; Θα πάμε καλιά μας;) 
ως υποθαλάσσιο chiller αντρίκιας «μαζί δεν κάνουμε και 
χώρια δεν μπορούμε» αρπαχτής και επιβίωσης.

Η καταμέτρηση κι αναφορά ζημιών εδώ λέει ότι το ταξικό 
επιχείρημα - κόλλημα (τα αφεντικά μάς έστυψαν και μας 
πέταξαν, τώρα γιούργια για πάρτη μας!) του crew γίνεται 
πολύ μακρινή σημαδούρα της ανάδυσης πλεκτάνης στο μη 
παρέκει, το υπόβαθρο chief ανεπαρκούς πατέρα ως προβολή 
στον νεαρό συμπατριώτη μούτσο είναι σαν να το ’χει σκάσει 
από το συγγενές «Το Άδυτο» και να ’χει τρυπώσει στον 
«κόκκινο» Παπανικολή, οι φλασιές με τη σύζυγο ειδυλλιακά 

της Βικτωρίας Μιχαήλ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΥΡΗ 
ΘΑΛΑΣΣΑ (2014)  
(BLACK SEA) 
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στη στεριά βγαίνουν στην επιφάνεια της 
δραματουργίας απρόσφορα και σ’ εκείνην 
της αφήγησης παράταιρα, ενώ όταν η όλη 
επιχείρηση δεν τηρεί σιγή ασυρμάτου για 
πρόσω ολοταχώς αδρεναλίνης δεν χτυπάει 
τους επιδιωκόμενους κόμβους της, με τον 
εξαρχής «σφυριγμένα» βίαιο (ο Μέντελσον... 
φυσικά) βατσιμάνη - λυδία λίθο της απαρχής 
συμφορών που κατακλύζουν τα παλικάρια 
μας να γυρνάει με αυταπάρνηση το πηδάλιο 
της περσόνας του τριακόσιες εξήντα μοίρες 
στο δεύτερο μέρος υδατοκρισάρας.

Κάν’ τα γαργάρα (προτού, μέσα απ’ τη 
μάσκα, ρίξεις ένα βλέφαρο οσονούπω και 
στη ΝΕΡΙΤ, όπου καθελκύεται ξανά «Το 
Δίκτυο», η δημιουργική φρεγάτα του πρω-
τάρη στο σινεμά, ύπαρχου στο σενάριο 
εδώ Ντένις Κέλι). Γιατί τα περιβάλλοντα 
καμπινών & σκάφανδρου με το CGI H2O σε 
χώνουν κάτω κι εσένα, το περισκόπιο των 
καμερών ελίσσεται τέλεια, οι δεξαμενές 
έρματος του μοντάζ έχουν δέσμιο τύπου 
μπαλαούρο τον ρυθμό, οι τορπίλες ερίδων / 
ανθρωποσυγκρούσεων / απέξω «στραβών» 
με στόχο το sonar τού σασπένς πυθμένα / 
μηχανοστασίου / λοιπών compartments και 
του survivor χαμού σ’ έχουν στην τσίτα του 
ιστορητικού αεραγωγού, και αύτανδρη η 
διανομή το παλεύει γερά, μολονότι βαλτοί 
ελιγμοί συν longshots κρατάνε και κάτω την 
«Επιχείρηση Μαύρη Θάλασσα». Αποσυμπιέ-
σου και να συμβουλεύεσαι το βυθόμετρό σου, 
τις «έχεις» αυτές τις λεύγες...
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Δύτες, ναυτικοί, του νερού γενικά, το 
απόλυτο μπάρκο σας για τη σεζόν. Ζεις 
κι αναπνέεις για ασφυξίες, υποθαλάσ-
σιες μάπες, καύσιμες εκρήξεις, υπέρη-
χους και scuba κτλ.; Βούτα (το), μα σε 
καίρια σημεία στάζει κιόλας το U-boat. 
Κουλτουροπνίχτη, στείλε σήμα περί 
σποραδικής ρηχότητας (αλλά κι εσύ 
θα κουνηθείς). Κλειστοφοβικός ή δεν 
ξέρεις κολύμβηση; Ψάξε αλλού οξυγόνο. 
Κορίτσια, ο Λο (με σκωτσέζικο αξάν)!
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Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Ντάνιελ Μπαρνζ

Καστ 
Τζένιφερ Άνιστον,  
Αντριάνα Μπαράσα,  
Σαμ Γουόρθινγκτον,  
Άννα Κέντρικ,  
Μέιμι Γκάμερ,  
Φελίσιτι Χάφμαν,  
Γουίλιαμ Μέισι,  
Κρις Μεσίνα,  
Λούσι Παντς

Διάρκεια 
102’

Διανομή  
ODEON

Μετά από αυτοκινητικό ατύχημα που κόστισε τη ζωή 
στον μικρό της γιο, η Κλερ υποφέρει από χρόνιους 
πόνους. Εθισμένη στα παυσίπονα και οπλισμένη με 
οξύ, αδίστακτα ωμό χιούμορ, δεν αντέχεται πλέον 
ούτε από την ομάδα υποστήριξής της. Χάρη, όμως, 
στην επιμονή τής - ολύμπιας υπομονής - παραδου-
λεύτρας της, την καλή καρδιά του πρώην συζύγου της 
και τη γνωριμία της με τον άνδρα της γυναίκας, με 
την αυτοκτονία της οποίας έχει αποκτήσει εμμονή, 
δοκιμάζει να επιστρέψει στη ζωή.  

Δεν είναι η πρώτη φορά που η «δική μας» Τζένιφερ αποποι-
είται τόσο δραματικά τη λαμπερή χολιγουντιανή περσόνα 
της, για να δώσει υπόσταση σε έναν τσακισμένο, αφτιασί-
δωτο χαρακτήρα, ο οποίος δυσκολεύεται να διαχειριστεί 
«υγιώς» το χαρτί που του μοίρασε η μοίρα. Στο «The Good 
Girl» (2002), όμως, όπου ενσάρκωνε μια σχεδόν αντιπα-
θητική ταμία πολυκαταστήματος, που δοκιμάζει να αντιμε-
τωπίσει την πληκτική καθημερινότητά της με τον πιο λάθος 
τρόπο, μπορούσες να διακρίνεις ακόμα, έστω και ελάχιστα, 
ίχνη από την όψη, τις εκφράσεις και τους μανιερισμούς τής 
Ρέιτσελ του τηλεοπτικού - και κλασικού πλέον - «Friends» 
που την έκανε διάσημη. Αυτή τη φορά, 13 χρόνια αργότερα, 
η Ρέιτσελ δεν αναπνέει ούτε σε μια σπιθαμή των εικόνων 
αυτής της ταινίας.

Χωρίς καλλωπιστικό μακιγιάζ (παρά μόνο κινηματογραφικό: 
εκείνο που της προσδίδει πειστικά τις πανταχού παρούσες, 
αλλά όχι παραμορφωτικές ουλές από το δυστύχημα) και το 
καλλίγραμμο σώμα της εξαφανισμένο κάτω από φαρδιά, 
κάθε άλλο παρά κολακευτικά ρούχα, φαινομενικά αφημένο, 
πλαδαρό και ασύλληπτα, οδυνηρά δυσκίνητο. Άνευ αβαντα-
δόρικων, οσκαρικών ξεσπασμάτων (πλην ενός, αχρείαστου 
- βλέπε παρακάτω), πολλών φτωχών λογιών και ταχτοποι-
ημένων εξηγήσεων, επεξηγήσεων, λύσεων, συγγνώμης και 

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

26 φεβρουαριΟΥ 2015

η γνωμη του mr. klein

Είναι αυτή η γκόμενα 
από τα «Φιλαράκια», 
αλλά ούτε στριπτιζάκι 
κάνει, ούτε καν βαμμένη 
δεν την έχουν. Κι έχει 
φάει τροχαίο και μεγάλη 
δυστυχία και… δεν τα 
δίνεις για ένα κέικ καλύ-
τερα;

CAKE (2014)  
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φινάλε. Απογυμνωμένη από τη λάμψη της, 
λιτή, άφοβη και αθόρυβη, η Τζένιφερ μας 
προσφέρει, έτσι, την καλύτερη δραματική 
ερμηνεία της καριέρας της, αλλά και μια από 
τις πιο ειλικρινείς και ουσιαστικές… ποιήσεις 
ήθους τής χρονιάς (και όχι μόνο). Τι κρίμα, 
λοιπόν, που το κάνει σε μια κατά τα άλλα 
ελάχιστα αξιόλογη ταινία.

Το «Cake» βλέπεις, δεν ξέρει ακριβώς τι είναι 
και τι θέλει να πει. Αδέκαστο δράμα ολκής 
σαν την «Απώλεια» (2010), που ιχνηλατεί 
χωρίς φόβο ή πάθος τον ιδιόρρυθμο τρόπο 
με τον οποίο μια γυναίκα επιλέγει να αντι-
μετωπίσει τον - κυριολεκτικό και μη - πόνο 
του χαμού του παιδιού της, παρόλο που 
σταδιακά απομονώνεται από οικείους και 
αγαπημένους; Ιδιότροπη dramedy σαν τους 
«Αταίριαστους Εραστές» (1988), που 
γίνεται μάρτυρας της γένεσης μέσα από την 
εμφάνιση ενός αναπάντεχου έρωτα; Ή δια-
περαστική, εναλλακτική ρομαντική κομεντί, 
που σε κάνει και να γελάς και να κλαις τρα-
νταχτά, λυτρωτικά, με το παράλογο και το 
άδικο της ανθρώπινης ζωής, όπως είναι το 
πρωτότυπο, στο χαρτί, και όπως όφειλε να 
είναι και στην οθόνη «Το Λάθος Αστέρι» 
(2014); Το «Cake» προκύπτει λίγο απ’ όλα 
αυτά μαζί, αλλά… και τίποτα από όλα αυτά, 
καθώς αφήνει αβαθή, ακατέργαστα και εν 
τέλει εκκρεμή τα περισσότερα από τα αφηγη-
ματικά του νήματα.

Η εμμονή της Κλερ με την αυτοκτονία της 
Νίνα, με την οποία βρισκόντουσαν στην ίδια 
ομάδα υποστήριξης (και αυτό είναι το μόνο 
πράγμα που μαθαίνουμε για τη σχέση τους!), 
ούτε επαρκώς εξηγείται ως εκκεντρική συνέ-
πεια του πένθους της, ούτε πουθενά οδηγεί. 
Αντίθετα, έτσι γρήγορα, αποσπασματικά και 
βιαστικά (μέσα από δύο μόνο σκηνές, στη 
γέφυρα, λίγο μετά την αρχή, και στις γραμ-
μές του τρένου, λίγο πριν το τέλος) που σκι-
αγραφείται, και άστοχα, άσκοπα, επιτηδευ-
μένα και ακατάληπτα χρίζει τα οράματα που 
έχει η Κλερ με τη Νίνα (της εντελώς ανεκ-
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μετάλλευτης Κέντρικ), και μόνο ως αφορμή 
της συνάντησης της Κλερ με τον σύζυγο της 
τελευταίας, Ρόι (άλλος ανεκμετάλλευτος, ο 
Γουόρθινγκτον), φαντάζει. Με τη σειρά του, 
το ρομάντζο που αρχίζει διστακτικά, αχνά 
να αναπνέει μεταξύ του Ρόι και της Κλερ, αν 
και έχει εύλογη και στιβαρή βάση την απώ-
λεια καθενός τους, ούτε επαρκώς εξελίσσε-
ται, ούτε όμως και εντελώς μετέωρο μένει, 
καθώς το μέλλον του παραμένει ανοιχτό, με 
ελπίδα, σε μια από τις καλύτερες σκηνές της 
ταινίας: σιωπηλή η Κλερ στήνει την τούρτα 
και το δώρο που ετοίμασε ως έκπληξη για 
τον γιο τού Ρόι στο τραπέζι. Προηγουμένως, 
βέβαια, το εν λόγω ρομάντζο έχει φρενάρει 
απότομα, άτσαλα και αδικαιολόγητα, όταν 
το γεύμα της Κλερ και του Ρόι διακόπτεται 
από την αιφνιδιαστική επίσκεψη του άνδρα 
που προκάλεσε το ατύχημα τής μεν, στην πιο 
άστοχη, θορυβώδη, εκβιαστική και αχρεί-
αστη σκηνή τού φιλμ, που υποχρεώνει την 
Άνιστον στο ένα και μοναδικό, καταχρηστικό, 
αβανταδόρικο και «οσκαρικό», ερμηνευτικό 
της ξέσπασμα.

Όσον αφορά το flirt του με το κωμωδράμα, 
το κωμικοτραγικό και την εναλλακτική κομε-
ντί, το «Cake» προκύπτει, ευτυχώς, ανακου-
φιστικά, καλοδεχούμενα, πιο εύστοχο. Και 
αυτό γιατί τόσο στις σκηνές κατά τις οποίες 
η Κλερ εξαπολύει αλογόκριτο το αδίσταχτο 
χιούμορ της απέναντι τόσο στην επικεφα-
λής του group υποστήριξης (της καταλυτικής 
Χάφμαν), όσο και στη Μεξικανή, καλοπροαί-
ρετη παραδουλεύτρα της (της αξιολάτρευτης 
Μπαράσα, ειδικά στη σκηνή στο μεξικάνικο 
φαρμακείο), όσο και σε εκείνες όπου η Κλερ, 
μόνη, εκφράζει επιτέλους τον - σωματικό και 
ψυχικό - πόνο της, το βράδυ, στο κρεβάτι ή 
μέσα στην πισίνα, και μπροστά στη φωτο-
γραφία του γιού, βουβά αλλά σπαρακτικά, η 
επιτήδευση παύει. Η απόσταση μεταξύ θεά-
ματος και θεατή εξαφανίζεται. Και η συγκί-
νηση, αν και φευγαλέα, είναι αληθινή.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν αγαπάς την Τζένιφερ Άνιστον, μην 
αντιστέκεσαι! Αν δηλώνεις… οσκαρο-
λόγος αξιώσεων, ομοίως, καθώς οφεί-
λεις να δεις μια ερμηνεία που άξιζε την 
υποψηφιότητα, αλλά τελικά δεν χώρεσε 
στην πεντάδα του πρώτου γυναικείου 
ρόλου. Αν για οποιονδήποτε λόγο βρί-
σκεσαι στο κρεβάτι του πόνου, άσ’ το 
καλύτερα. Ομοίως αν γνωρίζεις ότι μια 
καλή ερμηνεία δεν σημαίνει απαραί-
τητα και καλή ταινία…
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Είδος 
Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία 
Άλαστερ Φόδεργκιλ,  
Κιθ Σόλεϊ

Διάρκεια 
78’

Διανομή  
FEELGOOD

Η αρκούδα Σκάι ξυπνά από τη χειμερία νάρκη με τα 
δύο της αρκουδάκια, τον Σκάουτ και την Άμπερ. Πει-
νασμένοι, ψάχνουν για φαγητό, ενώ η Σκάι προσπα-
θεί να εκπαιδεύσει τα μικρά της και να τα προφυλάξει 
από τους κινδύνους που παραμονεύουν τριγύρω.  

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Disney ασχολείται με το ντο-
κιμαντέρ, για την ακρίβεια το φυσιολατρικό ντοκιμαντέρ. Τα 
τελευταία χρόνια, όμως, διανέμει ταινίες πιο στοχευμένα, 
με το label DisneyNature. Έπειτα από το «Πλανήτης Γη» 
και τους «Χιμπατζήδες», μια προφανής επιλογή είναι οι 
«Αρκούδες». Γιατί λίγα πράγματα είναι τόσο χαριτωμένα στο 
φυσικό τους περιβάλλον, όσο τα μικρά αρκουδάκια που είναι 
απολύτως εξαρτημένα από τη μαμά τους.

Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τον Σκάουτ και την Άμπερ, τα δύο 
μικρά της αρκούδας Σκάι, που έχει φωλιάσει σε μια τρύπα στα 
βουνά της Αλάσκας. Όταν ξυπνήσει από τη χειμερία νάρκη, 
θα τραβήξει τα αρκουδάκια της από τα χιονισμένα βουνά, 
στο λιβάδι, όπου υπάρχει χορτάρι, νερό, ψάρια και άλλες 
αρκούδες. Καλό και κακό μαζί, γιατί κοντά στις αρκούδες που 
κάνουν παρέα, βρίσκονται ο αρχηγικός Μάγκνους και ο εξόρι-
στος Τσίνουκ, που δεν διστάζουν να βάλουν στο μάτι τα μικρά 
τής Σκάι. Το ίδιο συμβαίνει και με έναν γκρίζο λύκο, και η 
μητέρα με όλες τις της δυνάμεις θα προσπαθήσει να προφυλά-
ξει τα αρκουδάκια της και να τα κάνει να γίνουν το τυχερό 50% 
των μικρών που καταφέρνει να κλείσει τον έναν χρόνο ζωής.

Η ταινία που γύρισαν οι Φόδεργκιλ και Σόλεϊ έχει όλα τα θετικά 
μιας φροντισμένης παραγωγής της Disney, με λήψεις τόσο κοντά 
στα ζώα, που σε κάνουν να αναρωτιέσαι «πώς τα κατάφεραν». 
Η φωνή του Τζον Σι Ράιλι στην αφήγηση είναι οικεία και ζεστή, 
αλλά το κείμενο που του έχουν δώσει να διαβάσει είναι τόσο 
αφελές, που δύσκολα θα αντέξει να το ακούσει κάποιος άνω των 
δέκα ετών. Παρά το καλό υλικό που αποτελεί την πρώτη ύλη, η 
ταινία απευθύνεται αποκλειστικά στο οικογενειακό κοινό.

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

26 φεβρουαριΟΥ 2015

η γνωμη του mr. klein

Δεν έλεγαν ψέματα. 
Είναι μια ταινία με 
αρκούδες.

ΑΡΚΟΥΔΕΣ (2014)  
(BEARS) 
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Μαμάδες και μπαμπάδες, πάρτε τα 
παιδάκια σας και πηγαίνετε άφοβα για 
family entertainment. Το πιο ώριμο 
κοινό των ντοκιμαντέρ μάλλον θα βρει 
αφελή την αφήγηση. Σόρι Greek bears, 
αλλά η Disney δεν βγάζει… gay τσόντες 
με τριχωτά αγόρια.
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