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Ναι. Η άποψη είναι σαν τις κωλο-
τρυπίδες. Και εγώ έχω και από τα 
δύο. Άμα δε γουστάρεις, υπάρχουν 
πολλές ακόμη. Κωλοτρυπίδες. Για 

άποψη, δεν γνωρίζω αν θα σταθείς τυχερός...

Όταν άνοιξα το FREE CINEMA, ο βασικός μου 
στόχος δεν ήταν ούτε ο πόλεμος, ούτε οι εντυ-
πώσεις, ούτε το κωλογλύψιμο για να πάει καλά 
το site. Ο στόχος ήταν να επιστρέψει ο αναγνώ-
στης στην κριτική κινηματογράφου. Και, ακο-
λούθως, να γυρίσει πίσω στην κινηματογραφική 
αίθουσα, απ’ όπου τράπηκε σε φυγή όχι μονάχα 
εξαιτίας του «προϊόντος», αλλά και του αποπρο-
σανατολισμού της κριτικής ή του Τύπου στην 
Ελλάδα, γενικότερα. Θέλετε πειστήρια; Δείτε 
συγκεντρωτικές λίστες με «αστεράκια» αξιολό-
γησης. Κάτω από τα δύο στα πέντε δεν θα δείτε 
σχεδόν ποτέ! Δηλαδή, ξεκινάμε με το ότι όλες οι 
ταινίες είναι ενδιαφέρουσες... Ύστερα, μετρήστε 
τα τεσσάρια. Θα αναρωτηθείτε. Πραγματικά, 
που είναι όλες αυτές οι «ταινιάρες»;

Αν μιλήσετε με αιθουσάρχες σήμερα, θα σας 
πουν το βασικό τους πόνο: δεν έχουν ταινίες 

να παίξουν στα σινεμά τους! Εκείνοι γνωρίζουν 
κάτι παραπάνω, το βιώνουν καθημερινά στο 
ταμείο. Βλέπουν τον κόσμο να μην πλησιάζει, 
βλέπουν τον κόσμο να φεύγει από την αίθουσα 
δυσαρεστημένος, επειδή, σαφώς, δεν είδε την 
«ταινιάρα» που του είχαν περιγράψει οι κριτικές. 
Βλέπουν τον κόσμο που θέλει να έχει άποψη 
για το σινεμά, να απομακρύνεται με καχυποψία 
από αυτό που κάποιοι αποκαλούμε ακόμη δου-
λειά μας. Αν συνεχίσουμε να παριστάνουμε τους 
δημοσιοσχετίστες ή τα τσιράκια της πληρωμένης 
διαφήμισης, αυτός ο κόσμος θα πηγαίνει σινεμά 
2 - 3 φορές το χρόνο. Και εμείς θα δουλεύουμε 
κάπου αλλού, για να συντηρούμε το «χόμπι» μας 
αυτό, για τον κινηματογράφο. Να γιατί η κριτική 
σήμερα πρέπει να είναι σκληρή. 

Για το 2013, εύχομαι να δούμε καλύτερες ταινίες. 
Να σεβόμαστε. Να αγαπάμε. Να μας εμπιστεύε-
στε. Περισσότερο. Η αρχή ήταν πιο εντυπωσιακή 
από αυτό που ήλπιζα. Σας ευχαριστώ.

Editorial
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Hλίας Φραγκούλης

http://www.iliaskyriazis.com/
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ΡΑΛΦ:  
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΑ (2012)
(WRECK-IT RALPH)

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι ήρωες από 
arcade games και μπαί-
νουν από παιχνίδι σε 
παιχνίδι και παραλίγο 
να δακρύσω και να βάλω 
το χέρι στην τσέπη για 
να βρω κέρματα, να το 
δεις στα αγγλικά, χωρίς 
τα μούλικα, λίγο μου την 
έσπασαν τα ζαχαρωτά 
για τα παιδάκια, αλλά... 
πόνος!

27 δεκεμβριου 2012 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Animation

Σκηνοθεσία 
Ριτς Μουρ

Διάρκεια 
108’

Διανομή  
FEELGOOD

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Ο Ραλφ, ο «κακός» ενός «ηλεκτρονικού» arcade 
game, έχει βαρεθεί να τον θεωρούν όλοι άχρηστο και 
να μένει στην αφάνεια, ενώ ο αντίπαλός του παίρνει 
όλους τους επαίνους. Περνώντας από παιχνίδι σε παι-
χνίδι, από οθόνη σε οθόνη και από πίστα σε πίστα, 
με τη βοήθεια της σκληρής λοχαγού Καλχούν και της 
πιτσιρίκας Βανέλοπι, θα βρει την ευκαιρία να δείξει 
ότι υπάρχει καλό μέσα του.

Στο animation, το κομμάτι του κινηματογράφου που τις 
τελευταίες δεκαετίες έχει αποδειχθεί το πιο επινοητικό, 
σταθερά και με συνέπεια, το «Ραλφ: Η Επόμενη Πίστα» είναι 
μάλλον η πιο ευρηματική ταινία της σεζόν, υπερκεράζοντας 
με φαντασία, ευφυία και τρυφερότητα τη μανία των majors 
για sequels σε επιτυχημένες συνταγές (π.χ. «Μαδαγασκάρη») 
ή τις έτσι κι έτσι επιδόσεις studio που οδηγούνται προς το 
ανώδυνο mainstream (βλέπε Pixar και «Brave»).

Το «Ραλφ», πέρα από το γεγονός ότι είναι καλοφτιαγμένο 
και ότι εξελίσσεται σε ένα περιβάλλον που δίνει ευκαιρία για 
πολύχρωμο και ζωντανό θέαμα, είναι ξεχωριστά επιτυχημένο 
γιατί καταφέρνει να χτυπήσει μια ευαίσθητη χορδή σε πολ-
λές κατηγορίες του κοινού. Success story στο animation είναι 
μια ταινία που μπορεί να ενθουσιάσει τα παιδιά, αλλά και 
να κρατήσει την προσοχή των μεγάλων, ακόμη και να τους 
συγκινήσει. Και αυτό εδώ το φιλμ το καταφέρνει, γιατί έχει 
κάτι με το οποίο μπορούν να ταυτιστούν τόσο τα μεν όσο και 
οι δε.

Όποιος έχει περάσει έστω και λίγες ώρες σπαταλώντας 
κέρματα στα «ηλεκτρονικά», δεν μπορεί παρά να νιώσει ένα 
κύμα νοσταλγίας να τον τυλίγει για την εποχή κατά την οποία 
τα παιχνίδια arcade μπορεί να μην είχαν τρισδιάστατα γρα-
φικά, καστ διάσημων ηθοποιών και φωτορεαλιστική απεικό-
νιση, αλλά κατάφερναν να ενθουσιάσουν και να προκαλέ-
σουν εμμονή.
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Ο Ριτς Μουρ έχει επιτύχει αυτό το δέσιμο 
ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, αλλά 
και τον κόσμο μέσα και έξω από την οθόνη, 
με έξυπνες λύσεις και εναλλαγές δισδιάστα-
της και τρισδιάστατης απεικόνισης. Όπως 
τα παρατημένα παιχνίδια στο «Toy Story», ο 
Ραλφ είναι ένα απομεινάρι μιας παλιότερης 
εποχής. Μέσα στον παρωχημένο του κόσμο, 
όμως, δεν είναι έτοιμος ακόμη να αποσυρθεί. 
Αντίθετα, θέλει ν’ αλλάξει την εικόνα του και 
οι άλλοι να πάψουν να τον βλέπουν σαν έναν 
άχαρο, άτσαλο μπουνταλά που το μόνο που 
ξέρει είναι να σαρώνει με τα μπράτσα του.

Από τη συνάντηση «Ανώνυμων Κακών» 
μέχρι το πολύμπριζο που λειτουργεί ως δια-
μετακομιστικός σταθμός για το ταξίδι των 
χαρακτήρων από οθόνη σε οθόνη, και από 
την επαφή του Ραλφ με τους άλλους ήρωες 
μέχρι το πολεμικό παιχνίδι της Καλχούν 
(όπου αναρωτιέται πότε έγιναν τόσο βίαια 
τα παιχνίδια) και τον ζαχαρωτό κόσμο της 
Βενέλοπι, το «Ραλφ: Η Επόμενη Πίστα» είναι 
γεμάτο από χαριτωμένες και έξυπνες ιδέες, 

αλλά και το μηνυματάκι ότι ακόμη και στο 
πιο άχαρο «πακέτο» μπορεί να κρύβεται μια 
καλή καρδιά.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Όποιος έχει περάσει έστω και λίγες ώρες 
σε arcade game ή σε κονσόλα, θα βρει 
περισσότερους από μερικούς καλούς 
λόγους να απολαύσει την ταινία. Ακόμη, 
όμως, κι αν δεν έχεις πιάσει ποτέ joystick 
στο χέρι σου, θα δεις ένα πολύχρωμο, 
χαριτωμένο και καλοφτιαγμένο θέαμα για 
όλη την οικογένεια.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://disney.go.com/wreck-it-ralph/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6RO4C3PVsqc
http://www.imdb.com/title/tt1772341/
https://www.facebook.com/WreckItRalph
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http://www.youtube.com/user/freecinemagr
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Ο ΚΥΝΗΓΟΣ (2011)
(THE HUNTER)

Είδος 
Δραματική Περιπέτεια

Σκηνοθεσία 
Ντάνιελ Νέτχαϊμ

Καστ 
Γουίλεμ Νταφόου, 
Σαμ Νιλ, 
Μοργκάνα Ντέιβις, 
Φράνσις Ο’Κόνορ

Διάρκεια 
102’

Διανομή  
STRADA FILMS

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

Μυστηριώδης μισθοφόρος, που προσλαμβάνεται  
από εξίσου σκοτεινή εταιρεία βιοτεχνολογίας, ταξι-
δεύει μέχρι την άκρη της Αυστραλίας με στόχο την 
επιβεβαίωση της ύπαρξης του Τίγρη της Τασμανίας, 
παρά τις επίσημες αναφορές ότι το ζώο έχει εκλείψει. 
Εκεί, όμως, θα ανακαλύψει πτυχές του εαυτού του 
που δε γνώριζε ότι είχε και θα συνειδητοποιήσει ότι  
η άγρια φύση δεν είναι το μόνο αφιλόξενο στοιχείο 
της περιοχής.

Ο Γουίλεμ Νταφόου υποδύεται τον άνδρα που όταν καταφτά-
νει στην Αυστραλία συστήνεται ως Μάρτιν Ντέιβιντ, απε-
σταλμένος πανεπιστημίου, για να μελετήσει το πιο γνωστό 
ζώο της περιοχής, τον διάβολο της Τασμανίας. Η πραγματι-
κότητα, όμως, είναι αρκετά διαφορετική. Ο Ντέιβιντ (αν είναι 
αυτό το πραγματικό του όνομα) είναι ουσιαστικά μισθοφόρος 
με άγνωστο παρελθόν, τον οποίο έχει προσλάβει μία εταιρεία 
βιοτεχνολογικών προϊόντων με στόχο να φέρει αποδείξεις και 
στοιχεία για την ύπαρξη του περίφημου τίγρη. Οι επίσημες 
αναφορές λένε ότι το ζώο έχει εκλείψει εδώ και δεκαετίες, 
όμως, τα στόματα των ντόπιων μαρτυρούν ιστορίες για τα 
τελευταία επιζήσαντα άτομα του είδους που τριγυρίζουν στα 
άγρια τοπία της περιοχής. 

Εκεί ο Ντέιβιντ δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο τις αντιξο-
ότητες της φύσης αλλά και τους ίδιους τους ντόπιους, που 
φαίνεται να κατέχουν τα πρωτεία ως αφιλόξενοι. Βρίσκει 
κατάλυμα στο σπίτι ενός άλλου ερευνητή του πανεπιστημίου, 
ο οποίος αγνοείται εδώ και κάποιες εβδομάδες, αφήνοντας 
πίσω του δύο παιδιά και μια γυναίκα σε ημικωματώδη κατά-
σταση, που δεν μπορεί να διαχειριστεί την απώλεια. Ο Ντέ-
ιβιντ θα έρθει πιο κοντά από όσο (μάλλον) επιθυμεί με την 
οικογένεια, και σταδιακά θα αρχίσει να αντιλαμβάνεται όλο 
και περισσότερο την επιρροή της φύσης στην αποστολή του, 

27 δεκεμβριου 2012

η γνωμη του mr. klein

Ρε, πείτε τους να κάνουν 
ένα ωραίο έργο για το 
τέρας του Λοχ Νες, να 
χαρεί όλη η οικογένεια!
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καθώς το φυσικό τοπίο θα αρχίσει να γίνεται 
βασικός παράγοντας της μεταστροφής του.

Είναι εντυπωσιακό το πόσες ταινίες που 
προέρχονται από την Αυστραλία τοποθετούν 
σε πρώτο πλάνο την ίδια τη φύση. Μεγαλει-
ώδες, εντυπωσιακό αλλά και ταυτόχρονα 
εξαιρετικά επικίνδυνο, το φυσικό περιβάλ-
λον της Αυστραλίας αποτελεί το κατάλληλο 
σκηνικό για ταινίες που θέλουν να εξερευ-
νήσουν τη δύναμη των περιβαλλοντικών 
στοιχείων πάνω στον άνθρωπο. O «Κυνηγός» 
του Ντάνιελ Νέτχαϊμ δεν αποτελεί εξαίρεση 
σε αυτή την προσέγγιση. Απλώνει τη μαγεία 
των αυστραλέζικων τοπίων σε ευρεία πλάνα 
ομορφιάς και καταφέρνει να μεταδώσει την 
άγρια μεταφορά της περιοχής, που περιγρά-
φει η Τζούλια Λι (η σκηνοθέτις της περσινής 
«Ωραίας Κοιμωμένης» των Καννών) στο 
συγγραφικό της ντεμπούτο, του οποίου μετα-
φορά αποτελεί το φιλμ.

Μέσα στην αυστηρότητα και την αγριότητα 
του περιβάλλοντος, δεν αποτελεί έκπληξη 
που ο Νταφόου ταιριάζει τόσο ιδανικά στο 
σύνολο. Αν και εξαιρετικός ηθοποιός, σπά-
νια αναλαμβάνει πρωταγωνιστικούς ρόλους 
και είναι πάντα ευχάριστη έκπληξη όταν 
αποτελεί την κινητήριο δύναμη μιας ταινίας. 
Στον «Κυνηγό», σταδιακά ο χαρακτήρας του 
αρχίζει να αποκτά κι άλλες πτυχές, πέρα από 
την αρχική αποστασιοποίηση προς τα δρώ-
μενα, και ο ηθοποιός καταφέρνει να μεταδώ-
σει κάθε λεπτή μεταστροφή με μαεστρία. Οι 
ρόλοι του κυνηγού και του θηράματος αρχί-
ζουν και μπλέκονται και είναι εμφανείς οι 
παραλληλισμοί του Ντέιβιντ με τον τίγρη της 
Τασμανίας, ίσως κατά στιγμές περισσότερο 
από όσο θα έπρεπε.

Είναι, λοιπόν, απογοητευτικό που η ίδια η 
ταινία, καθώς βαδίζει προς την τρίτη πράξη 
της, χάνει το ρυθμό, οδηγεί άτσαλα τις εξε-
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Η επιστροφή του Νταφόου σε πρωταγω-
νιστικό ρόλο αποτελεί κίνητρο για την 
επιλογή της ταινίας, με τον σκηνοθέτη, 
όμως, να αποδεικνύεται κατώτερος των 
περιστάσεων. Δε θα πάρεις και τα άγρια 
βουνά, πάντως...

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

λίξεις και απομακρύνεται από τα δυνατά 
στοιχεία της (το φυσικό περιβάλλον και τον 
πρωταγωνιστή), στα οποία βασίζεται αναμ-
φισβήτητα στην αρχή. Ενώ η αρχική προσέγ-
γιση προβάλλει μια εσωτερικότητα και μια 
ανθρωποκεντρική ανάπτυξη, η ολοκλήρωση 
της ιστορίας φαντάζει εύκολη και χωρίς 
επαρκή στοιχειοθέτηση. Ειδικά η βιαστική 
λύση της ιστορίας χαρακτηρίζεται από μια 
απότομη αλλαγή ύφους που ξενίζει.

Ευτυχώς, η ταινία ολοκληρώνεται πριν κατα-
στρέψει όλες τις αρχικές θετικές εντυπώσεις, 
με κυριότερο ευνοημένο της κατάστασης τον 
ίδιο τον Νταφόου, που μετατρέπει το ιδιό-
τυπο αυτό θρίλερ σε μια ιστορία εσωτερικής 
αναζήτησης. Αν μόνο είχε και καλύτερη υπο-
στήριξη μέχρι το τέλος…

http://www.magpictures.com/thehunter/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uZjK9uIBJMQ
http://www.imdb.com/title/tt1703148/
https://www.facebook.com/thehunterfilm?fref=ts
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Η ΩΡΑΙΑ ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ (2012)
(BELLA ADDORMENTATA)

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Μάρκο Μπελόκιο 

Καστ 
Τόνι Σερβίλο, 
Άλμπα Ρορβάχερ,  
Ιζαμπέλ Ιπέρ,  
Πιερ Τζόρτζο Μπελόκιο, 
Μάγια Σάνσα,  
Μικέλε Ριοντίνο

Διάρκεια 
115’

Διανομή  
VIDEORAMA

του Άγγελου Μαύρου

Ιταλία, 2009. Ο πατέρας κοπέλας επί 17 χρόνια 
«φυτού» από τροχαίο αποκτά το δικαίωμα να βγάλει 
την πρίζα, το κυβερνών «Forza Italia» με την Εκκλη-
σία αντιδρούν, τέσσερις ιστορίες «ξαγρυπνούν» στο 
προσκεφάλι του συμβάντος.

Πρώτης θητείας βουλευτής του Μπερλουσκόνι με συναφές 
συζυγικό βίωμα αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στο δικό του 
«όχι» και το κομματικό «ναι» σε νομοσχέδιο – stop στην 
ευθανασία. Η αντίθετη κόρη του, καθοδόν προς πικετοφορία 
των Καθολικών, «κολλάει» αμοιβαία με αντίπαλο, κηδεμόνα 
του διπολικού αδελφού του. Μία διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός 
συγκρούεται με παραμελημένους σύζυγο και γιο (και οι δύο 
του σιναφιού), ελπίζοντας στο Θεό για την επίσης σε κώμα 
κόρη της. Και γιατρός «στέκεται» σε υπνωμένη νοσηλευό-
μενή του, ναρκομανή που είχε επιχειρήσει να τον κλέψει.

«Χαλκεύοντας» για πολλοστή φορά (τελευταία στο μουσο-
λινικό «Η Κρυφή Ερωμένη») ιστορικά πεπραγμένα, αλλά 
τώρα à la manière de... Εμίλιο Εστεβέζ στο «Bobby», με ένα 
κουαρτέτο σκετς να «το παλεύει» γύρω από τα πολύκροτα 
γεγονότα της υπόθεσης Ενγκλάρο, ο πιο πεισματικός απ’ 
τους βετεράνους ανατόμους του κοινωνικού και θυμικού 
corpus της γείτονος δεν έχει πια διαβήτη στη δραματουργική 
πένα ή το βλέμμα (όπως ο Σορεντίνο). Τον σώζει η σε γεν-
ναίες δόσεις μελό ανθρωπίλα του, που σε καίρια σημεία κάνει 
τεχνητή αναπνοή σ’ ένα πολύπτυχο (θρησκεία, γάμος, οικο-
γένεια, εξουσία, δομές υγείας) συναισθηματικών, ιδεολογι-
κών και συνειδησιακών εμβολιασμών κονέ πάνω στη βία του 
«έτσι θέλω», τα ελεύθερα «πιστεύω», την όποια απόφαση ως 
ευθύνη, και το σχίσμα πίσω απ’ τα προσχήματα ως έκφανση 
των αδυναμιών και των αντιφάσεων του θνητού γένους μας.

Με τις - όσιες για τους τρικολόρε - οθόνες (η TV, το κινητό, το 
internet) να εκπέμπουν και να «βλέπουν» τη ραγισμένη καρ-
διά μιας χώρας στη νοσοκομειακή κλίνη, αυτή είναι επίσης 

27 δεκεμβριου 2012

η γνωμη του mr. klein

Μέρες που’ ναι, γιορτινές, 
ένα έργο για την ευθα-
νασία έλειπε, να χαρεί ο 
κόσμος, βρε αδελφέ, να 
μας μπει καλά το 2013...
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μία ταινία με ραγίσματα, προτού αφήσει το 
θεατή με τα δικά του, που όμως κουράρονται. 
Στη βινιέτα τού προστάτη τού διαταραγμέ-
νου αδελφού γιατί είναι τόσο κεραυνοβόλα 
η έλξη ανάμεσα στη Ρορβάχερ του «Είμαι ο 
Έρωτας» και την κάμερα ώστε και η επιτη-
δευμένου ντουβρουτζά κατάληξή της κατε-
βαίνει μονορούφι (όχι πες, εσύ δε θα’ θελες 
να έχεις δώσει το τηλέφωνό σου σε μια άγνω-
στη που ερωτεύτηκες με την πρώτη ματιά, 
αυτή να σε πάρει αμέσως και, λίγο αργότερα, 
να κάνετε έρωτα;). 

Σ’ εκείνη της casta diva Ιπέρ για να αποσπά-
σει από τη star λίγα εντυπωσιακά δευτε-
ρόλεπτα ποταμού δακρύων και ατάκες του 
«Μακμπέθ», να μιλήσει – σαρκάζοντας την 
περσόνα της με τη συγκατάθεσή της – για 
την ιερότητα της... υποκριτικής και να πλα-
σάρει το ξεπεταρούδι τού Μικέλε Πλάτσι-
ντο. Στου σκίτσου κομματικού παρασκηνίου 
που υπερψηφίζεται στο νατουραλισμό (επί-
καιρα του Καβαλιέρε ως αρχιπολέμιου της... 
Dignitas), έστω κι αν στην καρικατούρα ή 
στη σάτιρά του (οι Πατέρες του Έθνους ως 
καταθλιπτικοί Βοργίες στα ρωμαϊκά χαμάμ) 
γίνεται λίγο Μπέπε Γκρίλο, ο αλτσαντιρικός 
Λαζόπουλος της Αδριατικής. 

Τέλος, στο bigger than life boy meets girl 
της κλινικής, όπου το κυνικό, διαλυμένο 

ΕΣΥ κάνει καλά το αυτοκτονικό, διαλυμένο 
εγώ της μόνης εδώ «Ωραίας Κοιμωμένης» 
με ελπίδα σωτηρίας, που (ακριβώς ενώ οι 
υπόλοιπες αφήνονται να «αναπαυθούν») 
βγαίνει από τη νάρκη της και ανταποδίδει με 
τη θέληση να ξεκινήσει απ’ την αρχή και μια 
χειρονομία τρυφερότητας. Certo, πρόκειται 
για την ίδια την Ιταλία. «Η μόνη σωστή πολι-
τική είναι το δόσιμο στο νοιάξιμο», μοιάζει να 
λέει αυτό το Κατά Μάρκο Ευαγγέλιον. Ζήσεις 
– πεθάνεις, «Σημασία Έχει Ν’ Αγαπάς». Έτσι, 
θ’ αγιάσεις. Amen to that…

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Amici του γίγνεσθαι των τιφόζι, είναι 
sine qua non. Cognoscenti του arthouse, 
attenzione - είναι κάπως χύμα και πια-
σάρικο. Bambini της εμπορικούρας, ecco 
κάτι πιο ψαγμένο που μπορεί να σας 
αγγίξει.

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hSFlB4V7uns
http://www.imdb.com/title/tt2184227/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/bellaaddormentatailfilm?fref=ts


PAGE 16 | FREE CINEMA | ISSUE#42

ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ  
ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ (2012)
(GAMBIT)

Είδος 
Κωμωδία

Σκηνοθεσία 
Μάικλ Χόφμαν 

Καστ 
Κόλιν Φερθ, 
Κάμερον Ντίαζ,  
Άλαν Ρίκμαν,  
Τομ Κόρτνεϊ,  
Στάνλεϊ Τούτσι

Διάρκεια 
89’

Διανομή  
ODEON

του Ηλία Φραγκούλη

Λονδρέζος curator - υπάλληλος μισητού πολυεκατομ-
μυριούχου και συλλέκτη έργων τέχνης στήνει κομπίνα 
με περιζήτητο πίνακα του Μονέ για να τον εκδικηθεί. 
Αρκεί να πείσει εκκεντρική… rodeo queen από το 
Τέξας να συνεργαστεί μαζί του! 

Θέλεις να δώσεις ένα παλαιότερο, έξυπνο, γεμάτο ανατροπές 
και φινετσάτο σενάριο σε γραφιάδες του σήμερα για να σου 
το διασκευάσουν «ελεύθερα» και... να του πετάξουν τα μάτια 
έξω; Κάλεσε τους αδελφούς Κοέν! Αν είναι και κωμωδία, θα 
σου το σοδομίσουν μέχρι τελικής εξαθλίωσης. Το έκαναν το 
2004, με το «The Ladykillers» (το εγκληματικό remake της 
βρετανικής, κλασικής κωμωδίας του Αλεξάντερ Μακέντρικ, 
από το 1955), το επανέλαβαν και φέτος με το «Gambit», μια 
λιγότερο γνωστή, αλλά θαυμάσια και σαφώς παραγνωρι-
σμένη κωμωδία κομπίνας του 1966, που μπορεί να μην υπο-
γράφουν και σκηνοθετικά, αλλά η ζημιά έχει γίνει ανεπανόρ-
θωτα, έστω και στο σενάριο.

Ως επαγγελματίας αλλά και κινηματογραφόφιλος, πρέπει 
να συγκρίνω το φιλμ του Χόφμαν με το original. Μοιραία. 
Ακόμη και στην περίπτωση που θα επιχειρούσα να κάνω τα 
στραβά μάτια, όμως, και πάλι, είναι σκληρή η ετυμηγορία για 
τους «Εντιμότατους Απατεώνες»... 

Ο international και κοσμοπολίτικος χαρακτήρας του πρωτό-
τυπου φιλμ έχει δώσει τη θέση του σε μια άκομψη και διόλου 
δουλεμένη αντίθεση ανάμεσα στη βρετανική ταυτότητα και 
φλέβα του χιούμορ απέναντι στην αμερικανική χοντροκοπιά 
του Τέξας και της κεντρικής ηρωίδας, η οποία στρατολογείται 
για να συμμετάσχει σε απάτη εκατομμυρίων με «λάφυρο» 
έναν πίνακα του Μονέ και καταφθάνει στο Λονδίνο για να 
φέρει εις πέρας την αποστολή της. Κοινώς, όλα είναι πιο 
φτωχά. Ούτε ασιατικά και αραβικά locations, ούτε τα υπέ-
ροχα φορέματα που είχε ράψει ο Ζαν Λουί για τη Σίρλεϊ 

27 δεκεμβριου 2012

η γνωμη του mr. klein

Πάει η βλαχάρα Ντίαζ 
στην Αγγλία για να παίξει 
σε κομπίνα του Φερθ με 
πίνακα, που δεν κατά-
λαβα και καλά, γιατί 
μόλις τη ντύσανε, γλά-
ρωσε το μάτι κι ύστερα... 
σκάσανε κάτι σχιστομά-
τηδες, μπορεί και από 
άλλο έργο, τι να πω...
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αδελφών Κοέν να δικαιολογούνται, επειδή 
αυτή τη φορά οι αγαπημένοι τους «δημιουρ-
γοί» περιορίστηκαν στο σενάριο. Αυτό, ναι, 
είναι ένα πετυχημένο αστείο.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Σκέψου τις κλασικές, αγαπημένες σου 
κωμωδίες της Φίνος Φιλμ, να διασκευάζο-
νται από το Μάρκο Σεφερλή. Ή το Λάκη 
Λαζόπουλο (ελάχιστα απέχουν αυτά τα 
δύο, πια...). Πιο απλά δε γίνεται να σου 
το εξηγήσω. Αν είναι του στιλ σου, μπορεί 
και να χαχανίσεις. Αν και δε θ’ ακούσεις 
να φωνάζει κανείς «μαλάκα» ανά δέκα 
λεπτά...

official trailer

imdb

facebook page

link me

ΜακΛέιν, ούτε καν το περίφημο πρώτο ημί-
ωρο της εισαγωγής που σε έπιανε στα πράσα 
με την ανατροπή της, σε βαθμό να διαφημίζε-
ται στην αφίσα του φιλμ, το ‘66: «Go ahead: 
Tell the end (it’s too hilarious to keep secret) 
but please don’t tell the beginning!». Τι απέ-
γιναν όλα αυτά; Το ντούο των Κόλιν Φερθ και 
Τομ Κόρτνεϊ τσεκάρει το «δόλωμα» Κάμε-
ρον Ντίαζ σε μια - δύο σκηνές ξεπέτας στο 
Αμέρικα, κατακρεουργείται το αφηγηματικό 
εύρημα της εισαγωγής, πετάμε σούμπιτοι για 
Λονδίνο, όπου η πρωταγωνίστρια περιφέρε-
ται με κάτι σορτσάκια και αέρα μπαλαφάρας 
(βλέπε τη σκηνή με το ατύχημα του παντελο-
νιού του Φερθ σε πανάκριβο ξενοδοχείο) και 
χασμουριόμαστε με την υπόλοιπη πλεκτάνη, 
γιατί οι Κοέν ξέχασαν να ενθέσουν και το 
αριστοτεχνικό σασπένς του original.

Με το καστ να βαριέται τη ζωή του, το χιού-
μορ να αγγίζει πάτο λαϊκουριάς και το σκηνο-
θέτη να έχει πατήσει τον αυτόματο πιλότο, το 
«Gambit» του 2012 μένει στην Ιστορία σαν 
ένα στερεοτυπικά αποτυχημένο και αχρεία-
στο remake, που επιτρέπει στην «κλίκα» των 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UUVEwnbYKh4
http://www.imdb.com/title/tt0404978/
https://www.facebook.com/GambitMovie
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ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΙΟΙ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ 
(1943)
(HANGMEN ALSO DIE!)

Είδος 
Αντιστασιακό Θρίλερ

Σκηνοθεσία 
Φριτς Λανγκ

Καστ 
Μπράιαν Ντόνλιβι,  
Γουόλτερ Μπρέναν,  
Άννα Λι

Διάρκεια 
134’

Διανομή  
NEW STAR

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Μετά τη δολοφονία του εκπροσώπου του Χίτλερ – 
επικεφαλής «δήμιου» στην υπό ναζιστική κατοχή 
Τσεχοσλοβακία από υπεράνω υποψίας στέλεχος της 
Αντίστασης, η Γκεστάπο κηρύττει ψυχολογικό πόλεμο 
στον απλό λαό, για να εκβιάσει ομολογίες.

Αν το μόνο που… σκαμπάζεις από Φριτς Λανγκ είναι το 
«Metropolis» (άντε και το «Μ, Ο Δολοφόνος»), καιρός να 
ανακαλύψεις και την πιο πολιτική – σε σενάριο του Μπέρ-
τολτ Μπρεχτ – ταινία του, που αν και δε συγκρίνεται με 
τα προαναφερθέντα, εμβληματικά αριστουργήματά του, 
αποτελεί αυθεντικό (υπό)δειγμα κινηματογραφικής τέχνης. 
Με σασπένς που παραμένει ακούραστο (παρά την αχρεία-
στα μεγάλη διάρκεια – σημαντικότερη αδυναμία αυτού του 
φιλμικού, αντιφασιστικού μανιφέστου) και αγέραστο (παρά 
το πέρασμα του χρόνου). Με το άσπρο και το μαύρο, το φως 
και το σκοτάδι, σε μια διαρκή υποβλητική αντιμαχία. Με 
πανταχού παρούσες, σε ρόλο διαιτητή, τις άψυχες και έμψυ-
χες σκιές: των ανθρώπων που απειλούνται και – σε άμυνα 
– απειλούν, υπό το βάρος της συνείδησής τους. Δεν είναι 
τυχαίο πως οι Ναζί δεν έχουν σκιά…

Με εύστοχα, αφηγηματικά και στιλιστικά δάνεια από το 
φιλμ νουάρ και τον κινηματογραφικό γερμανικό εξπρεσιονι-
σμό, αυτή η - μέχρι τέλους απρόβλεπτη - ταινία αναθεωρεί, 
επαναπροσδιορίζει και γειώνει την ιδέα της femme fatale 
(της διστακτικής αντιστασιακής δεσποινίδας Νοβότνι), την 
αντιπαραβάλει με εκείνη ενός εξίσου μοιραίου, αλλά γήινου 
άνδρα (του φορτωμένου τύψεις και ενοχές, διττού δολοφόνου 
τού δήμιου, Δόκτωρ Σβόμποντα / Κάρελ Βάνεκ) και ρίχνει 
φως στα – με αρετή και τόλμη – οξύμωρα (ένας γιατρός είναι 
αυτός που σκοτώνει) που θέλει η ελευθερία. Λίγο πριν απ’ το 
τέλος, μια παράξενη, εξωπραγματική εικόνα δίνει το έναυσμα 
στον απλό λαό να δράσει συλλογικά, άνευ συνεννόησης ή 
συγκεκριμένου σχεδίου, κατά του καθεστώτος.

27 δεκεμβριου 2012

η γνωμη του mr. klein

Από το ‘43, σε πρώτη προ-
βολή, λέει. Λέω να περι-
μένω την επανέκδοση, με 
«νέα κόπια». Καλό;
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ατελή όντα δεν μπορούμε παρά να βρισκόμα-
στε διαρκώς σε πόλεμο. Αν όχι με κάποιους 
«άλλους», τότε με τον ίδιο μας τον «εαυτό»…

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν υπακούς 
στο εορταστικό πνεύμα των ημερών, είσαι 
κοινωνικοπολιτικά συνειδητοποιημένος, 
σκληροπυρηνικός σινεφίλ ή απλά λάτρης 
του (παλιού) καλού σασπένς, μη διστάσεις 
να ενδώσεις σε αυτό το διαχρονικό, επα-
ναστατικό θρίλερ.

official trailer

imdb

facebook page

link me

Ανάμεσα στα περίτεχνα, με μέτρο τον 
άνθρωπο κτήρια της πόλης, ένας αλλότριος, 
αστραφτερός, μεταλλικός ή γυάλινος, τετρά-
γωνος και απροσπέλαστος ουρανοξύστης 
υψώνεται επιβλητικά προς τον ουρανό, αντα-
νακλώντας τον. Δεν ταιριάζει εκεί. Ούτε στο 
χώρο, ούτε στο χρόνο. Παρά μόνο ως αλλη-
γορικό σύμβολο. Και αποτελεί την υπέρτατη 
ύβρι. Μόνο σύσσωμη η πόλη μπορεί να τον 
εξοστρακίσει από τα σπλάχνα της. Γι’ αυτό 
και όλοι, από μια τυχαία σερβιτόρα μέχρι τον 
μπάτλερ του προδότη ζυθοποιού, συμβάλ-
λουν, κομμάτι – κομμάτι, μαρτυρία με μαρ-
τυρία, στην ψεύτικη αλήθεια, που αφοπλίζει 
το ναζισμό και κλυδωνίζει αναπόδραστα τα 
θεμέλιά του. Και όλα αυτά χωρίς έναν και 
μόνο, ξεχωριστό (αντί)ήρωα, με πολλούς 
ενόχους και κανέναν αθώο και το καλό να 
κερδίζει, αθόρυβα, μόνο μια μάχη και όχι 
τον πόλεμο, προτού ένα βροντερό «ΟΧΙ» 
προηγηθεί των λέξεων «Το Τέλος». Γιατί ως 

http://www.youtube.com/watch?v=Oy-ipVokjD4
http://www.imdb.com/title/tt0035966/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/pages/Hangmen-Also-Die/107895805897290?ref=ts&fref=ts
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Η ΦΟΝΙΣΣΑ (2012)

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Στέλλα Αρκέντη 

Καστ 
Ιωάννα Γκαβάκου, 
Θανάσης Παπαθανασίου, 
Ντένυ Αργυροπούλου

Διάρκεια 
90’

Διανομή  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

της Βικτωρίας Μιχαήλ

Θολωμένη από μια ζωή πόνου και ανέχειας, βοτανο-
γνώστρια «σκάει» το κλαψιάρικο νεογέννητο κορίτσι 
μιάς απ’ τις θυγατέρες της και ακολουθεί το κάλεσμά 
(του ταραγμένου νου) της με παιδίσκες άλλων. Κυνη-
γημένη απ’ το νόμο (των Αρχών, του Ύψιστου, του 
είναι της), πού θα σταματήσει;

«...οι δυνατοί του κόσμου, που κατευθύνουν τις τύχες των 
αδυνάτων αποφάσισαν, πως όλα τα υλικά αγαθά του πλανήτη 
θα γίνουν δικά τους. Έβαλαν παντού αδίστακτους φόρους... 
Οι άνθρωποι από τις στερήσεις τρελάθηκαν...». Και, υπο-
δηλώνοντας τα απότοκα δεινά στα χρόνια της λογι(στι)κής 
του Μνημονίου, πέφτει ο παράτιτλος: «Η Λογική Γεννάει 
Τέρατα». Το ίδιο, δυστυχώς, και η λογική της όντως φαεινής 
ιδέας του εκμοντερνισμού του διασημότερου λογοτεχνικού 
τέκνου του Παπαδιαμάντη (που δε... σκότωσε ο Κώστας Φέρ-
ρης σε μια άλλη, πιο παραδοσιακή και «κινηματογραφική» 
απόπειρα το 1974), την οποία η «βιογράφος» μιας άλλης, 
υπαρκτής, όμως, βασανισμένης φιγούρας της ελληνικής 
Τέχνης στο «Εγώ, ο Γιαννούλης Χαλεπάς» στραγγαλίζει σε 
HD μεταξύ Δήμου Αβδελιώδη, ντοκιμαντέρ της παλιάς ΕΡΤ 
και Παναγιώτη «Ο Θάνατος που Ονειρεύτηκα» Κράββα – 
για να μην πω «American Horror Story» και γελάσει και το 
παρδαλό κατσίκι - που εμφανίζεται κι αυτό στον εδώ μίνι 
τραγέλαφο.

Μυστήριον μέγαν ταλανίζει το γνώστη του βιβλίου του κυρ-
Αλέξανδρου και των στοιχειωδών του σινεμά ως προς το 
πότε, διάολε (για να’ μαστε και στο πνεύμα, η μάνα της ηρω-
ίδας ήταν «μάγισσα») εκτυλίσσεται η πλοκή. Και δεν είναι 
το auteur αίτημα της (π)α(ν)χρονίας: Σ’ αυτό το... «Σκοτεινό 
Χωριό», η καλοσιδερωμένη γκαρνταρόμπα από τσεμπέρια, 
σάλια, πουκάμισα του αγρότη και το κάτι-σαν-ταφταδένιο 
μονοφόρι της φόνισσας διαρρηγνύει τα ιμάτιά της ότι δεν 
είμαστε στο «τότε» μ’ ένα φευγαλέο κοντινό στα tres chic 

27 δεκεμβριου 2012

η γνωμη του mr. klein

Πίσω, μωρή Ντολόρες, 
που θα κάνεις και φονικό! 
Ρε, δώστε μια κάμερα να 
βασανίσω κόσμο...
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αδέξιο μοντάζ, κι αυτό στα χέρια της σκηνο-
θέτη. Όπως κι η κάμερα (τριτώνει ξέρετε τι) 
που στυλώνοντας τα πόδια στα εξωτερικά 
τού ρεπεράζ κόβει την ανάσα τής δράσης 
στο οδοιπορικό τής αυτουργού (της φόνισ-
σας, μην παρεξηγηθούμε), που στο ύστερο 
μισό συναντάει το ναδίρ της ύπαρξής του σε 
μια - ασύγχρονη – φωνασκία κατόπιν βρε-
φοκτονίας και στο άσχετα τόνων sitcom girl 
power επεισόδιο της Μαρουσώς, διδαγμένα 
/ παιγμένα και τα δύο εξοβελιστέα ερασι-
τεχνικά. Ουαί για το σάλεμα της ακριβοθώ-
ρητης Γκαβάκου και το έξυπνα λανθάνον, 
καίριο σχόλιο της Ακρόπολης των «λίγων» 
στο φινάλε. Αλλά και κρίση και καθαρεύ-
ουσα και οιστρογόνος serial killer ψυχάκι, 
«πακετώθηκε» η κυρά. Άσε εγώ πια τι έπαθα 
η γυναίκα...

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Μόνο για ορκισμένους του κοσμοκαλόγε-
ρου των γραμμάτων μας ή / και της ιθαγε-
νούς Έβδομης Τέχνης. Αλλά θα πνιγούν 
κι αυτοί εδώ...

official trailer

imdb

link me

γραμμής 2010’s βελούδινα μποτάκια της. Το 
αυτό και η σκηνογραφία που θεωρεί το θεατή 
ντουβάρι όταν, μετά από τα μπακίρια, τη 
χόβολη και τις λάμπες πετρελαίου («Φόροι 
στην ηλεκτροδότηση» έχει... γράψει το scroll 
της ουβερτούρας!) μοστράρει στο άκρον ενός 
φόντου μια εξοχική μεζονέτα country-style 
«φτωχών».

Το ανωτέρω δεν είναι, βέβαια, μόνο ό,τι οδη-
γεί στην ασφυξία την ταινία, που στο πρώτο 
μέρος της παλινδρομεί μεταξύ συρραφής 
κυρίως μονολόγων (στον συνηθέστατα ακί-
νητο φακό, με τους ηθοποιούς να κινούνται 
και να φρασάρουν «ατμοσφαιρικά» ημιτελε-
τουργικά μέσα στο κάδρο) και του στοιχειώ-
ματος της femina της Φραγκογιαννούς (δια 
βίου σκλάβα των άλλων, κηδεμόνας τρόικας 
θηλυκών με το βραχνά της προίκισής τους, 
μάνα δύο γιων οικονομικών μεταναστών 
στο Αμέρικα, εγγονοκτόνα, vigilante, κατά 
φαντασία λυτρώτρια των θυμάτων της απ’ 
τα αυριανά βάσανα του φύλου τους και των 
οικογενειών τους απ‘ τα έξοδα, αφουγκρα-
σμένη απ’ το Θεό, αμαρτωλή, φυγάς) απ’ το 
Greek gothic... φάσμα.

Εδώ είναι που ο εξπρεσιονισμός, ο ποιητικός 
ρεαλισμός, η avant-garde και το video clip 
αρπάζουν το ένα το άλλο απ’ το λαιμό κι απ’ 
τα μαλλιά, με διπλοτυπίες συννέφων / παν-
σελήνου / φωτιάς (επί ώρα η οπτική επωδός) 
να score-άρονται από σεσημασμένα «ακούω 
φωνές» ηχοτοπία για να τα αποτελειώσει το 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LZB8924LIAs
http://www.imdb.com/title/tt1851958/?ref_=fn_al_tt_2
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