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Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο; Όχι. 
Έχουμε, όμως, μια σοβαρή ευθύνη 
απέναντί του: να τον προσανατο-
λίζουμε. Διαφορετικά, τον χάσαμε. 

Κι όταν οι «κριτικοί» κινηματογράφου εξο-
λοθρεύσουν πλήρως το κοινό τους, ειλικρινά, 
δεν ξέρω για ποιους νομίζουν πως θα δουλεύ-
ουν ύστερα...

Το ερώτημα επανήλθε κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων εβδομάδων, με τα διπλωματικά 
«δύο αστεράκια» της κριτικής απέναντι στο 
«Αν...» του Παπακαλιάτη και, στη συνέχεια, 
το σνομπισμό για την εισπρακτική του επι-
τυχία. Πλήθος τα υποτιμητικά σχόλια για το 
αδαές και «λαϊκό» κοινό, που τολμά και κάνει 
ουρές για το mainstream προϊόν, ενώ το χαϊ-
δεμένο «The Master» έπαιζε μονάχα σε δύο 
αίθουσες, με σύσσωμη την κριτική να εξυ-
μνεί τον Άντερσον για το «masterpiece» που 
σκηνοθέτησε, αφήνοντας στο έλεος κάποιον 
αποκαλούμενο «μέσο θεατή», ο οποίος πήγε 

ν’ ανοίξει τα μάτια του προς το μεγαλείο της 
Τέχνης και... έχασε τ’ αυγά και τα πασχάλια! 

Το ακόμη πιο τρομακτικό ήταν η άμεση 
σύγκριση δύο τέτοιων ταινιών με βάση τα 
«αστεράκια» τους, από μια μεγάλη μερίδα 
του λεγόμενου «σινεφίλ» στρατοπέδου, που 
βάζει στο ίδιο ζύγι... αγγούρια και τομάτες 
και περιμένει να το πάρουμε στα σοβαρά! 
Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που μπή-
καμε σ’ αυτό τον «πόλεμο των άστρων», 
για να μη χαρακτηρίσω την άνεση με την 
οποία τα σκορπάνε και πολλοί συνάδελ-
φοι (sic). Δηλαδή, σοβαρά τώρα, αν το «The 
Master» χτυπάει με τέτοια άνεση πεντάρι, 
το «Magnolia» τι αξίζει; Δεκαπέντε; Αυτή 
είναι μια σωστή σύγκριση. Και ένα χρήσιμο 
παράδειγμα για την άσχημη τροπή που έχει 
πάρει το όλο παιχνίδι του... χαϊδολογήματος! 
Το οποίο, πολλές φορές, δεν είναι και τόσο 
αθώο. Καταλαβαίνεις.

Editorial
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Hλίας Φραγκούλης
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ΧΟΜΠΙΤ: ΕΝΑ ΑΝΑΠΑΝΤΕΧΟ 
ΤΑΞΙΔΙ (2012)
(THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY)

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι νάνοι και βρί-
σκουν ένα από εκείνα τα 
ξυπόλυτα και περπατάνε. 
Και περπατάνε. Και περ-
πατάνε. Και περπ...

13 δεκεμβριου 2012 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Επική Φαντασία

Σκηνοθεσία 
Πίτερ Τζάκσον

Καστ 
Μάρτιν Φρίμαν,  
Ίαν ΜακΚέλεν,  
Ρίτσαρντ Άρμιτατζ,  
Κεν Στοτ,  
Γκρέιχαμ ΜακΤάβις 

Διάρκεια 
169’

Διανομή  
VILLAGE FILMS

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Εξήντα χρόνια πριν ο Φρόντο ξεκινήσει για την 
περιπέτεια του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», ο εκκε-
ντρικός θείος του, Μπίλμπο, μετά από παραίνεση 
του Γκάνταλφ, συνοδεύει 13 νάνους στα πέρατα της 
Μέσης Γης, για να πάρουν πίσω την πατρίδα τους από 
φιλάργυρο δράκο . Αυτό είναι το πρώτο μέρος του 
ταξιδιού τους…

Δύο ανησυχητικές απορίες / κακούς οιωνούς καλείται να 
λύσει / ξορκίσει αυτό το πρώτο μέρος της πολυσυζητημένης, 
πολυαναμενόμενης και πολυτάραχης* στη δημιουργία της 
prequel τριλογίας, πριν από οτιδήποτε άλλο. Αφενός, πόσο 
διαφορετική ή καλύτερη κινηματογραφική εμπειρία προσφέ-
ρει τελικά η πρωτοπόρα, διπλάσια της συνηθισμένης ταχύ-
τητας, 48 Frame Per Second (48 καρέ ανά δευτερόλεπτο, 
ελληνιστί) 3D προβολή, που προκάλεσε πλήθος παραπόνων 
(για εξόφθαλμη επιτήδευση και έλλειψη υποβλητικής υφής 
στην εικόνα), από όσους πρωτοείδαν δεκάλεπτο απόσπα-
σμά του, οκτώ μήνες πριν; Και αφετέρου, πόσο νόημα ή αξία 
έχει εν τέλει η απόφαση του Τζάκσον να αναγάγει και το 
«Χόμπιτ» σε τριλογία, με αυτό το φιλμ (όπως πιθανότατα και 
τα δύο επόμενα) να ξεπερνά σε διάρκεια τις δυόμισι ώρες (!), 
εμπλουτίζοντας τη διασκευή της πλοκή τού – ενός και μόνου, 
μικρού σε όγκο – πρωτότυπου βιβλίου με σχετικές ιστορίες 
από τα παραρτήματα της λογοτεχνικής τριλογίας του «Άρχο-
ντα»;

Δυστυχώς, προς το παρόν, μπορώ να σου απαντήσω μόνο σε 
μία από τις παραπάνω ερωτήσεις, αφού η 48 FPS 3D κόπια 
δεν έφτασε εγκαίρως για τη δημοσιογραφική προβολή. (Εσύ, 
ωστόσο, μπορείς να επιλέξεις. Ή να τολμήσεις να πέσεις στα 
βαθιά της νέας τεχνολογίας, την οποία αρκετοί ξένοι συνά-
δελφοι ενέκριναν, προειδοποιώντας, βέβαια, πως τα μάτια 
τους χρειάστηκαν 10 – 15 αμήχανα λεπτά για να προσαρμο-
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στούν. Ή να προτιμήσεις την ασφάλεια της 
συνήθειας, εμμένοντας στις παραδοσιακές 
24 FPS 3D και 2D προβολές του φιλμ).

Ευτυχώς, σου έχω και σίγουρη απάντηση και 
μερικά σωτήρια «αλλά» για την ερώτηση 
που απομένει. Σωτήρια «αλλά», γιατί η 
μονολεκτική απάντηση θα ήταν «όχι»: ούτε 
σημαντικό νόημα, ούτε ουσιαστική αξία έχει 
το σπάσιμο της περιπέτειας του Μπίλμπο 
Μπάγκινς και της παρέας του σε τρεις ται-
νίες, ιδιαίτερα όταν μόνο η πρώτη (το παρά-
δειγμα της οποίας δεν μπορούν παρά να ακο-
λουθήσουν και οι υπόλοιπες) τερματίζει στα 
11 λεπτά πριν τις 3 ώρες, χωρίς καν να έχει 
φτάσει στα μισά της αφήγησης του βιβλίου! 
Τι συνεπάγεται αυτή η διαπίστωση; Κατ’ 
αρχήν μια εξωφρενικά φλύαρη εισαγωγή, σε 
αφήγηση off του γερασμένου Μπίλμπο του 

Ίαν Χολμ, για την άνθιση και την πτώση της 
θρυλικής πόλης των νάνων, Έρεμπορ. Εισα-
γωγή, που πλην της ατελείωτης διάρκειάς 
της, αποκαλύπτει διαμιάς και το σκοπό / 
προορισμό της αποστολής των νάνων (και δη 
όλης της τριλογίας), απενεργοποιώντας το 
σασπένς, με το... καλημέρα σας.

Εισαγωγή, που ακολουθείται από μια ακόμη… 
εισαγωγή, λογικά αχρείαστη, αλλά πιο 
σύντομη και συναισθηματικά απαραίτητη, 
αφού μας επιστρέφει στην αφετηρία της 
«Συντροφιάς του Δαχτυλιδιού» (πρώτου 
μέρους της τριλογίας του «Άρχοντα»), καλω-
σορίζοντάς μας πίσω στο σύμπαν της Μέσης 
Γης, με οικοδεσπότη όχι μόνο τον Μπίλμπο 
όπως τον είχαμε πρωτογνωρίσει, αλλά και 
τον Φρόντο του Ελάιτζα Γουντ. Πριν η αφή-
γηση κάνει rewind εξήντα χρόνια πίσω, στη 
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νιότη του Μπίλμπο και της κοσμογονίας του 
Τόλκιν. Εκεί όπου, μέχρι την άφιξη και αυτής 
της συντροφιάς στο Σχιστό Λαγκάδι, το φιλμ 
δεν κυλάει. Σέρνεται…

Είτε μεταφράζει στο πανί - λέξη προς λέξη 
- το βιβλίο (κατά την αναπάντεχη επίσκεψη 
των νάνων στο σπίτι του Μπίλμπο), είτε 
διαφοροποιείται, λίγο ή πολύ, από αυτό 
(κατά την αποχώρηση από το Μπαγκέντ και 
μετά), χωλαίνει και παραπατά. Στην πρώτη 
περίπτωση, επειδή ταυτόχρονα αδυνατεί να 
μεταφράσει εξίσου πιστά και εύστοχα τη 
διακριτική, ευγενική, κατάλληλη για κάθε 
ηλικία, παιχνιδιάρικη κωμική διάθεση που 
διατρέχει καίρια ολόκληρο το λογοτεχνικό 
«Χόμπιτ» (δύσκολη υπόθεση να αναμετρη-
θείς με το βρετανικό φλεγματικό χιούμορ, αν 
δεν το κατέχεις στο πολιτιστικό σου DNA). 

Στη δεύτερη, διότι δεν είναι μόνο η κωμω-
δία που συνήθως αποδεικνύεται αδιέξοδη 
(με αποκορύφωμα τη σκηνή, γύρω από τη 
φωτιά με τα τρολ) – είναι και η προσθήκη 
χαρακτήρων (με πιο ξεκάρφωτη του Ράντα-
γκαστ του Καφετί, που ξενίζει έτσι όπως 
διακόπτει άτσαλα και άκαιρα τα δρώμενα, 
ενώ δε λειτουργεί ως το comic relief για το 
οποίο είναι προφανώς προορισμένος), και οι 
αλλαγές στην εξέλιξη της δράσης (αψυχο-
λόγητα, τα Όρκ προλαβαίνουν τον Μπίλμπο 
και την παρέα του πριν φτάσουν στο Σχιστό 
Λαγκάδι, κυνηγημένοι και πεζοί). Και σε 
κάθε περίπτωση, το déjà vu στην όψη της 
Μέσης Γης και τη σκηνοθεσία των επικών 
μαχών της (αμφότερες αναμφίβολα «τζακ-
σονικές») κάνει την πρώτη ώρα του κινημα-
τογραφικού «Χόμπιτ» να μοιάζει (σχεδόν) 
περιττή.
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Αλλά, αλλά και ξανά, αλλά… Ο Φρίμαν ως 
Μπίλμπο σκαρφίζεται το απόλυτο Χόμπιτ, 
ισορροπώντας ιδανικά μεταξύ της ενστικτώ-
δους ανεμελιάς και της κατά βούληση υπευ-
θυνότητας, του καλοπερασάκια σπιτόγατου 
και του αρκούμενου στα λίγα κυνηγού της 
περιπέτειας. Ο Άντι Σέρκις κάνει και πάλι 
θαύματα ως Γκόλουμ, λύνοντας γρίφους στο 
σκοτάδι, πριν αποχαιρετήσει το κλεμμένο 
πολύτιμο δαχτυλίδι του, με ένα υγρό βλέμμα 
βουβής αλλά εκκωφαντικά σπαρακτικής 
απελπισίας (που δεν αποκλείεται να γεμίσει 
δάκρυα και τα δικά σου μάτια). Η ανέγγιχτη, 
αρχαία και «πολυπρόσωπη» φύση της Νέας 
Ζηλανδίας μπορεί ως Μέση Γη να μην είναι 
πια γοητευτικά πρωτόγνωρη, αλλά παρα-
μένει πανέμορφη, υποβλητική και ακαταμά-
χητη. Όπως πάντα, ο Τζάκσον ξέρει πώς να 
φτιάχνει καθαρόαιμο σινεμά μεγάλων δια-
στάσεων, είτε είναι στριμωγμένος στο χαμη-
λοτάβανο σπίτι / τρύπα στο έδαφος ενός 
χόμπιτ, είτε εξορμά στα δάση, στις ερημιές, 
στα βουνά, στις σπηλιές και στα λαγκάδια. 

Αλλά, πάνω απ’ όλα, από τη στιγμή που 
φτάνει στο Σχιστό Λαγκάδι, η ταινία πατά 
αμετάκλητα φρένο: πυροδοτεί, επιτέλους, το 
σασπένς και τη δράση, προσθέτει με σύνεση 
χαρακτήρες – παλιούς μας γνώριμους 
(Έλροντ, Γκαλάντριελ, Σάρουμαν), καταφεύ-
γει λιγότερο μεν, πιο εύστοχα δε στην κωμω-
δία, και (έχοντας πλέον αποκωδικοποιήσει σε 
ικανοποιητικό βαθμό τους βασικούς ήρωές 
του) αρχίζει να φλερτάρει εποικοδομητικά 
με τη συγκίνηση. Ξαφνικά, σαν κάποιος να 
γύρισε απλά ένα διακόπτη, ό,τι συναρπα-
στικό συμβαίνει επί της οθόνης αποκτά και 
νόημα και αξία.

* Χρόνιες νομικές εμπλοκές τόσο με τη New 
Line, μετά την ολοκλήρωση της τριλογίας 
του «Άρχοντα», όσο και με τους κληρο-
νόμους του Τόλκιν, για τα δικαιώματα του 
βιβλίου, προσπεράστηκαν αφού την ευθύνη 
του ανέλαβε η MGM. Μετά από τρία χρόνια 
pre-production, όμως, η τελευταία πτώχευσε, 
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Φαντασμαγορικό κινηματογραφικό παρα-
μύθι, βασισμένο σε θρυλικό, λογοτεχνικό 
αριστούργημα του Φανταστικού, που 
προκύπτει ως ιδανική, Χριστουγεννιάτικη 
διασκέδαση. Ιδιαίτερα αν είσαι λάτρης 
του είδους και πίνεις νερό στο όνομα του 
Τόλκιν ή / και του Τζάκσον, οπότε και θα 
αντιμετωπίσεις με υπομονή και επιμονή 
την πρώτη, καταχρηστική ώρα του, ώστε 
να ανταμειφτείς δεόντως στις παρά κάτι 
δύο, τελευταίες του.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

το σχέδιο πάγωσε και ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο 
αποχώρησε από τη σκηνοθετική καρέκλα. Με 
υπομονή και επιμονή, ο παραγωγός Τζάκσον 
το κράτησε ζωντανό, αναλαμβάνοντας πλέον 
και τη σκηνοθεσία. Οι έντονες διαφωνίες και 
διαμάχες με τα κινηματογραφικά σωματεία 
της Νέας Ζηλανδίας (που αρχικά έβαλαν το 
«Χόμπιτ» σε μαύρη λίστα, μπλοκάροντας 
την πραγματοποίησή του), όμως, καθώς και η 
έξαρση έλκους, που άνοιξε τρύπα στο στομάχι 
του Τζάκσον και απαίτησε επείγουσα εγχεί-
ρηση και μεγάλη περίοδο ανάρρωσης, λίγο 
πριν απ’ την έναρξη των γυρισμάτων, απεί-
λησαν ξανά να το τινάξουν στον αέρα. Και σα 
να μην έφταναν όλα αυτά, όταν πια βρήκε το 
δρόμο του για την οθόνη, και ενώ βρισκόταν 
μόνο λίγες ανάσες μακριά της, ήρθαν στο 
φως και άλλες καταστροφές (τις λες και τρα-
γωδίες) που έπληξαν τη δημιουργία του... 

http://www.thehobbit.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9umSiH-q5gc
http://www.imdb.com/title/tt0903624/
https://www.facebook.com/TheHobbitMovie
http://freecinema.gr/27-animals-died-on-the-hobbit-set/
http://freecinema.gr/27-animals-died-on-the-hobbit-set/
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MARLEY (2012)

Είδος 
Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία 
Κέβιν Μακντόναλντ

Διάρκεια 
114’

Διανομή  
ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ

του Ηλία Φραγκούλη

Η ζωή, η μουσική, η ιδεολογία και ο επιδραστικός 
θρύλος που κατέληξε να γίνει ο Μπομπ Μάρλεϊ, μέσα 
από ένα μακροσκελέστατο σε διάρκεια ντοκιμαντέρ 
που πραγματοποιήθηκε με την απόλυτη υποστήριξη 
της οικογένειάς του.

Η μυθική μορφή που συνοδεύει τη reggae μουσική όπως ο 
Κάστρο την Κούβα, στην πραγματικότητα και για τον περισ-
σότερο κόσμο αποτελεί ένα... άγνωστο μυστήριο! Το ντοκιμα-
ντέρ του Κέβιν Μακντόναλντ έρχεται να καλύψει την όποια 
απορία εκείνων που ενδιαφέρονται ουσιαστικά για τις απα-
ντήσεις, όμως, παρά τη μεγάλη του διάρκεια, σε αφήνει για 
πάντα να αιωρείσαι γύρω από την αύρα ενός ειδώλου που ο 
σκηνοθέτης δεν τολμά ποτέ να κρίνει.

Το υλικό που έχει στα χέρια του ο Μακντόναλντ είναι 
συγκλονιστικό. Η δουλειά αρχείου σε κάνει να ζητάς διαρκώς 
ακόμη περισσότερα και οι συνεντεύξεις, από έναν ιδιαίτερα 
κλειστό, επιλεκτικά διαλεγμένο κύκλο συνεργατών και οικο-
γενειακών μελών, ξεφεύγουν απ’ τις εύκολες παγίδες ενός 
μνημοσύνου ή της αγιογραφίας, ώστε να μάθεις όσο το δυνα-
τόν περισσότερες αλήθειες για το Μάρλεϊ πίσω από τη μου-
σική και την εκρηκτική του παρουσία - «χάσιμο» επί σκηνής. 
Κι όμως, στο φινάλε, η προσωπικότητά του παραμένει ένα 
αξεδιάλυτο μυστικό. Και η κρίση σου πάνω στον άνθρωπο 
Μάρλεϊ μετατοπίζεται ανάλογα με τον ομιλητή και τη σχέση 
που είχε μαζί του, αν όχι ανάλογα με το βάθος της ειλικρί-
νειας σε αυτά που έχει να πει... εκ πείρας. 

Με αυτόν τον τρόπο, ο χαρακτήρας του Μάρλεϊ απεικονί-
ζεται ως εκείνος του οραματιστή ενός μουσικού κινήματος 
που λίγο έλειψε να ταυτιστεί με θρησκεία, ενός ταπεινού 
και φιλελεύθερου πρότυπου κουλτούρας και τρόπου ζωής, 
ενός μανιακού καταναλωτή «φούντας» που περνούσε από 
αμέτρητους ελέγχους στις περιοδείες του ανά τον κόσμο, του 

13 δεκεμβριου 2012

η γνωμη του mr. klein

Ντοκιμαντέρ για το  
Μάρλεϊ; Σιγά, ρε μεγάλε, 
μην κάνουνε και για τους 
Locomondo! (Γάρο παίζει 
στην αίθουσα, τουλάχι-
στον;)
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χείριστου παραδείγματος του πάτερ φαμί-
λια με αμέτρητα εξώγαμα, ερωμένες και τα 
νόμιμα παιδιά του που, εμφανώς, δεν έχουν 
την καλύτερη άποψη για τον τρόπο με τον 
οποίο τα ανέθρεψε, του «πιονιού» στα χέρια 
σκαιών πολιτικών και, τελικά, του μάρτυρα 
της επάρατης νόσου (που τον πήρε από τη 
ζωή μόλις στα 36 του χρόνια). Παραδόξως, 
και παρά τις συνεντεύξεις με τους κατάλλη-
λους ανθρώπους, το «Marley» δε σχολιάζει 
ποτέ το παραμικρό, ο Μακντόναλντ δεν κάνει 
ερωτήσεις που αφορούν σε κάτι βαθύτερο 
από την αναμνησιολογία και μια εικόνα 
αντιθέσεων από τα λεγόμενα όλων διατηρεί 
την αίσθηση του αινιγματικού χαρακτήρα 
που, απλώς, έφυγε άδοξα, χωρίς ποτέ να 
αντιλαμβανόμαστε τι ήταν αυτό που γέννησε 
το μουσικό φαινόμενο που λέγεται Μάρλεϊ. 
Από την άλλη, βέβαια, η μάλλον ηθελημένη 
ασάφεια ήταν και εκείνη που δημιούργησε ή 
και προστατεύει το μύθο του Μάρλεϊ.

Από το υπόλοιπο υλικό αρχείου, το συναυλι-
ακό είναι εκείνο που σε κάνει να αισθάνεσαι 
τη δύναμη της σχέσης του ανθρώπου με 
τη μουσική του, είναι εκείνο που μεταδίδει 
την ένταση και τη συγκίνηση (πέρα από το 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Οι άνθρωποι που ακούνε reggae και 
βγάζουνε σπυριά, μην περάσουν ούτε απ’ 
έξω! Οι φίλοι του ντοκιμαντέρ θα μοιρα-
στούν μια όμορφη εμπειρία που παραδίδει 
μαθήματα αρτιότητας για το είδος, έστω 
κι αν το αντικείμενο δεν αναλύεται ποτέ 
σε συνιστώσες ουσιαστικής προσωπογρα-
φίας.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

θάνατο...) σε όλο το φιλμ και, αναμφίβολα, 
οι στιγμές αυτές θα σε κάνουν να έρθεις πιο 
κοντά στο νόημα του ποιος μπορεί να ήταν 
ο Μάρλεϊ! Χωρίς λόγια, χωρίς διάθεση να 
κρίνεις, με την ειλικρίνεια αυτού που βίωνε 
μέσα από την Τέχνη του.

http://www.bobmarley.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=z_o5c3Q3m58
http://www.imdb.com/title/tt1183919/
http://www.imdb.com/title/tt1183919/
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TEDDY BEAR (2012)

Είδος 
Δραματική Κομεντί

Σκηνοθεσία 
Μαντς Ματίεσεν

Καστ 
Κιμ Κολντ,  
Έλσμπετ Στέντοφτ, 
Λαμαϊπόρν Χούγκορ

Διάρκεια 
92’

Διανομή  
STRADA FILMS

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

Ντροπαλός 38χρονος επαγγελματίας bodybuilder 
πασχίζει να βρει την αγάπη και να ξεφύγει από την 
ασφυχτική πίεση της μητέρας του. Όταν ο ανύπα-
ντρος θείος του επιστρέψει στη Δανία από την Ταϊ-
λάνδη ενθουσιασμένος και… παντρεμένος, ο Ντένις 
θα συνειδητοποιήσει ότι ίσως αυτή είναι η διέξοδός 
του - αρκεί να μην πει στη μαμά τι σχεδιάζει.

 Ντένις, όπως τον υποδύεται απόλυτα πειστικά ο επαγγελ-
ματίας bodybuilder και στην πραγματική ζωή Κιμ Κολντ, 
είναι ένας αγαθός γίγαντας, κρύβοντας μια τρυφερή καρδιά 
πίσω από πολυάριθμα τατουάζ και υπερβολικό μυϊκό όγκο. 
Στο γυμναστήριο είναι ο βασιλιάς του χώρου, κοινωνικός 
και λαλίστατος. Στα ραντεβού του, αντιθέτως, δεν μπορεί 
να αρθρώσει λέξη από ντροπή και αμηχανία. Κάνοντας τα 
πράγματα χειρότερα, η μητέρα του η Ίνγκριντ δεν του αφή-
νει περιθώρια επιλογών, τον εκβιάζει συναισθηματικά σε 
κάθε του απόφαση και μετατρέπει τη μητρική αγάπη σε μέσο 
απειλής κάθε φορά που τον βλέπει να παρεκκλίνει από τα 
θέλω της.

Αντίθετα, στην Ταϊλάνδη οι συνθήκες φαίνεται πως θα απε-
λευθερώσουν τον Ντένις, μέχρι οι έμφυτες τάσεις αναστολών 
του να κάνουν εμφανές το πραγματικό πρόβλημα. Οι προ-
σεγγίσεις των γυναικών (που του φτάνουν μέχρι τη μέση) 
πλησιάζουν στα όρια της επίθεσης και ο απελευθερωμένος 
σεξουαλισμός φέρνει τον Ντένις στα πρόθυρα του black-out, 
μέχρι να βρει καταφύγιο στο τοπικό γυμναστήριο και τον 
συνήθη κοινωνικό περίγυρο που έχει μάθει να εμπιστεύεται. 
Απόφαση που μάλλον θα του βγει σε καλό.

Ο Μαντς Ματίεσεν με το «Teddy Bear», την πρώτη του 
μεγάλου μήκους σκηνοθετική δουλειά (επεκτείνοντας το 
δικό του μικρού μήκους, «Dennis», του 2007) διαμορφώνει 
τη δομή της ταινίας του όπως την προσωπικότητα του Ντέ-

13 δεκεμβριου 2012

η γνωμη του mr. klein

Σφίχτης Δανός, με μάνα 
καταπίεση, τα παρατάει 
όλα και πάει Ταϊλάνδη 
για να βρει νύφη. Απορώ 
γιατί δεν το σκέφτηκε 
Έλληνας σκηνοθέτης όλο 
αυτό...
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νις. Αυστηρά σκανδιναβικό, χωρίς εξάρσεις 
συναισθηματισμού αλλά με μεγάλη τρυφερό-
τητα στη βάση της ιστορίας του, το φιλμ απο-
τελεί ουσιαστικά την ιστορία ενηλικίωσης 
ενός ανθρώπου στα 38. Με δόσεις υπόγειου 
χιούμορ που κατά στιγμές οδηγεί απρόσμενα 
σε ξεσπάσματα γέλιου, το «Teddy Bear» ξέρει 
να χειρίζεται τα συναισθήματα, χωρίς, όμως, 
να γίνεται προφανές ή καθοδηγητικό.

Ο Ματίεσεν, επίσης, αποφεύγει να κρίνει ή 
να καταδικάσει τους χαρακτήρες του. Η απο-
τύπωσή του είναι ειλικρινής και αποστασιο-
ποιημένη, αφήνοντας τους ήρωες να απολο-
γηθούν ή να αιτιολογήσουν τις πράξεις τους, 
είτε εκθέτοντας τους ίδιους τους εαυτούς 
τους είτε κερδίζοντας πόντους συμπάθειας. 
Σε αυτό, φυσικά, βοηθά η προσεκτική επι-
λογή των φυσιογνωμιών, που δεν ξεφεύγει 
από τον μέσο όρο της διπλανής πόρτας και 
προσδίδει μια καλοδεχούμενη αληθοφάνεια 
στην αφήγηση, τονίζοντας την αντίθεση του 
Ντένις με το περιβάλλον του.

Στη βάση του, βέβαια, το «Teddy Bear» 
παραμένει μία ταινία που, λίγο ή πολύ, ως 
θεματική δεν απομακρύνεται από γνώρι-
μους τόπους. Οι εξελίξεις δεν προκαλούν την 
έκπληξη και ο ικανός χειρισμός των κατα-

στάσεων δεν μπορεί να κρύψει πάντα την 
επανάληψη κάποιων ιδεών. Παρ’ όλα αυτά, 
δεν κουράζει στη διάρκειά του και σίγουρα 
αποτελεί σοβαρό δείγμα του ευρωπαϊκού 
κινηματογράφου, που δεν επιθυμεί και δε 
χρειάζεται να πάρει τον εαυτό του πολύ στα 
σοβαρά.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν επιθυμείς να δεις μια εναλλακτική 
ρομαντική κομεντί, που δε χαϊδεύει τόσο 
τα μάτια αλλά σέβεται απόλυτα τα συναι-
σθήματά σου, το «Teddy Bear» δε θα σε 
απογοητεύσει. Και πού ξέρεις, ίσως σε 
βοηθήσει να δεις με άλλο μάτι τον φου-
σκωτό που αγκομαχάει δίπλα σου στο 
γυμναστήριο.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.filmmovement.com/filmcatalog/index.asp?MerchandiseID=296
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=t5ZseyEe0dQ
http://www.imdb.com/title/tt1729226/
https://www.facebook.com/teddybearmovie
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ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΑΝ ΚΙ ΕΜΑΣ 
(2012)
(PEOPLE LIKE US)

Είδος 
Δραματική Κομεντί 

Σκηνοθεσία 
Άλεξ Κέρτζμαν

Καστ 
Κρις Πάιν,  
Ελίζαμπεθ Μπανκς,  
Μάικλ Χολ Ντ’ Αντάριο, 
Μισέλ Φάιφερ 

Διάρκεια 
114’

Διανομή  
FEELGOOD

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Ο θάνατος του πατέρα του υποχρεώνει το Σαμ σε 
ζόρικη επιστροφή στο πατρικό σπίτι, όπου πλην της 
τσακισμένης μητέρας του έρχεται αντιμέτωπος με την 
ετεροθαλή αδελφή και τον ανιψιό, που δεν ήξερε ότι 
είχε.

Κινηματογραφικό, σκηνοθετικό ντεμπούτο του Κέρτζμαν, 
που μαζί με τον (και εδώ) επαγγελματικό… κολλητό του 
Ρομπέρτο Όρσι έχουν ήδη συνυπογράψει, ως σεναριογράφοι 
ή / και παραγωγοί, μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες 
της μικρής και της μεγάλης οθόνης: «Alias», «Fringe» (μαζί 
με τον Τζέι Τζέι Έιμπραμς) και «Hawaii Five-0» στην τηλε-
όραση, «Επικίνδυνη Αποστολή 3», «Star Trek» (πάλι μαζί με 
τον Έιμπραμς), «Transformers» και «Transformers: Revenge 
οf the Fallen» στο σινεμά. Έτσι, μπορεί το θέμα αυτής της 
άνευ δράσης ή επιστημονικής φαντασίας, βασισμένης, λέει, 
σε πραγματικά γεγονότα dramedy να μη μοιάζει του γού-
στου του, οι άνευ high-tech δυσκολιών (βλέπε εφέ, κυνηγητά 
κ.λ.π.) σκηνοθετικές απαιτήσεις της, όμως, ήταν ότι έπρεπε 
για να επιχειρήσει ασφαλώς και αξιοπρεπώς το πρώτο του 
βήμα πίσω από την κινηματογραφική κάμερα.

Ο ίδιος, εξάλλου, θα υποστήριζε πως στο επίκεντρο των 
ιστοριών του ήταν και είναι πάντα οι χαρακτήρες και οι 
μεταξύ τους, οικεία δυσλειτουργικές (και δη αναμφίβολα 
ανθρώπινες), εξ αίματος ή από επιλογή, οικογενειακές σχέ-
σεις – ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εκείνη πατέρα - γιου ή 
πατέρα - κόρης. Και θα είχε δίκιο: πυρήνας τόσο του «Alias» 
όσο και του «Fringe» είναι ένας συνεχής αγώνας ανάκτησης 
εμπιστοσύνης ανάμεσα σε μπαμπάδες και τα βιολογικά και 
θετά παιδιά τους, μηχανή του «Επικίνδυνη Αποστολή 3» είναι 
μια ιστορία αγάπης της… διπλανής πόρτας, ενώ καταλύτης 
της πορείας ζωής τόσο του Στιβ Μαγκάρετ («Hawaii Five-0»), 
όσο και του Κερκ («Star Trek») είναι ο άδικος, αλλά ηρωικός 
χαμός του πατέρα. Και άδικο: χαρακτήρες, διαπροσωπικοί 

13 δεκεμβριου 2012

η γνωμη του mr. klein

Τυπάς πάει για κηδεία 
daddy και βγαίνει θείος 
με αδελφή αγνώστου ταυ-
τότητας. Σαν εκείνη τη 
σειρά του Alpha, ξέρεις, 
βγαλμένη από τη ζωή...



PAGE 17 

δεσμοί και κάτι παραπάνω από υποτυπώδες 
σενάριο είναι άγνωστες λέξεις στο σύμπαν 
των «Transformers» τού πάντα και μόνο 
οφθαλμολάγνου Μάικλ Μπέι.

Αυτή τη φορά, φέροντας και τη σκηνοθετική 
ευθύνη, ο Κέρτζμαν είχε την ιδανική ευκαι-
ρία να αποδείξει το... δίκιο του. Και ως ένα 
βαθμό το καταφέρνει. Μας συστήνει όντως 
«Ανθρώπους Σαν κι Εμάς», που έχουν γίνει 
εξπέρ στην τέχνη της άρνησης και της (απο)
φυγής, μέχρι που η ζωή τους αναγκάζει να 
σταματήσουν και να αντιμετωπίσουν το 
φόβο και τον πόνο τους. Και αυτό, μέσα από 
τη δύσβατη, ανταγωνιστική, και όμως ξεχω-
ριστά ικανή να ενδυναμώσει και να χειραφε-
τήσει αγάπη (στα όρια του έρωτα, όπως – μη 
γελιόμαστε – και κάθε άλλη), που αναπτύσ-
σεται μεταξύ αδελφού και αδελφής. Σχέση 

που σπάνια απασχολεί το σινεμά και την 
οποία ο Κέρτζμαν επιχειρεί να κάνει ακόμα 
πιο (δραματικά) ενδιαφέρουσα, παρακολου-
θώντας το πώς εξελίσσεται ανάμεσα σε δύο 
άγνωστους, κατασταλαγμένους και βολεμέ-
νους στα πάθη τους, ενήλικες.

Το αποτέλεσμα δε θα σου αλλάξει τη ζωή, 
ούτε θα σε εκπλήξει (αντίθετα π.χ. με το 
αναπάντεχο, πραγματικά κινηματογραφικών 
διαστάσεων, ντοκιμαντερίστικα αληθινό… 
αριστούργημα του είδους των συγγενικών 
διαδράσεων «Η Ρέιτσελ Παντρεύεται» του 
Τζόναθαν Ντέμι). Αναμενόμενα προβλέψιμο 
στην πορεία του προς το happy end, αλλά 
και ειλικρινές στις άνευ μεγάλων φιλοδο-
ξιών προθέσεις του, δεν αποκλείεται να σε 
συγκινήσει, στην καλύτερη περίπτωση. Στη 
χειρότερη, θα σε αποσπάσει ανακουφιστικά 
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Σινεμά… placebo, που δεν ξαφνιάζει, δε 
λυτρώνει, και αφήνει μόνο προσωρινά, 
αβαθή ίχνη στο θυμικό. Από την άλλη, 
όμως, ούτε προσβάλλει, ούτε κουράζει, 
ούτε απογοητεύει, ούτε εξοργίζει. Ειδικά 
αν σου περισσεύουν τα 8 € του εισιτηρίου.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

μεν, φευγαλέα δε, από τις πολύ πιο περίπλο-
κες και άλυτες, οικογενειακές σχέσεις της 
καθημερινότητάς σου, κάνοντας χάζι αφενός 
τον κάθε άλλο παρά χαριτωμένο, και όμως 
αξιαγάπητο ανιψιό τού απτού Ντ’ Αντάριο 
και αφετέρου το αφοπλιστικό θάρρος της – 
ανέγγιχτης από βελόνα ή νυστέρι πλαστικού 
χειρουργού – σωματικά και συναισθηματικά 
ρημαγμένης εδώ, Φάιφερ, στο ρόλο της ανεκ-
πλήρωτης μαμάς του Σαμ (που ξεστομίζει 
και την καλύτερη, πιο αφοπλιστική ατάκα: 
«Ελπίζω να μην αγαπήσεις ποτέ κάποιον και 
να συνειδητοποιήσεις πως, ωστόσο, δεν είσαι 
αρκετός...»). Κάτι βέβαια που θα μπορούσε 
να κάνει (μη σου πω και καλύτερα) από 
τη μικρή οθόνη της τηλεόρασης του σπι-
τιού σου, ιδανικά παρέα με μπαμπά, μαμά, 
αδελφή ή αδελφό…

http://www.ppllikeusmovie.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9PMolQn4Fcs
http://www.imdb.com/title/tt1716777/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/peoplelikeus
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https://www.facebook.com/pages/freecinemagr/114308348692384
http://www.youtube.com/user/freecinemagr
http://www.youtube.com/user/freecinemagr
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ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ (2012)
(LA SIRGA)

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Γουίλιαμ Βέγκα

Καστ 
Χόγκις Σεουντίν Αρίας, 
Χούλιο Σέσαρ Ρόμπλε,  
Φλοράλμπα Ατσικανόι

Διάρκεια 
88’

Διανομή  
ΑΜΑ FILMS

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Στα 19 της, η Αλίσια χάνει τους γονείς της σε έναν 
πόλεμο και απευθύνεται για καταφύγιο στο θείο της 
που έχει χάσει κάθε επαφή με την οικογένεια. Στο 
απομακρυσμένο πανδοχείο του, η ζωή κυλά αργά και 
παράξενα, με μια άγνωστη απειλή να τους τριγυρίζει.

Σε κολομβιανή παραγωγή υπογράφει την πρώτη του σκηνο-
θεσία ο Γουίλιαμ Βέγκα, είναι, όμως, γεννημένος και σπουδα-
σμένος στην Αμερική. Στο «Εγκλημα στη Λίμνη», η επάρκειά 
του φαίνεται ξεκάθαρα στη σιγουριά με την οποία καδράρει, 
αλλά και στην εντυπωσιακή φωτογραφία. Σε ό,τι αφορά την 
ιστορία και τη δραματουργική επεξεργασία, ωστόσο, ο Βέγκα 
δείχνει ακόμη να ψάχνεται και να είναι βαθιά επηρεασμένος 
από το arthouse σινεμά, που λίγο - πολύ αδιαφορεί για τη 
σαφήνεια και τις λεπτομέρειες στην πλοκή.

Η 19χρονη Αλίσια φτάνει στο ετοιμόρροπο παραλίμνιο 
πανδοχείο του θείου της. Οι γονείς της έχουν σκοτωθεί. 
Σε κάποιον πόλεμο. Δε μαθαίνουμε λεπτομέρειες. Ο θείος 
της έχει χάσει την επαφή με τον αδελφό του για χρόνια. Δε 
μαθαίνουμε και πάλι γιατί. Δίνει, όμως, καταφύγιο στην 
Αλίσια, η οποία δουλεύει μαζί με την καχύποπτη οικονόμο 

13 δεκεμβριου 2012

η γνωμη του mr. klein

Το έγκλημα ταιριάζει στο 
σινεμά από την Κολομ-
βία...
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στην επισκευή των διαλυμένων πατωμάτων 
και της τρύπιας στέγης. Ένας βαρκάρης είναι 
ο δεσμός με τον έξω κόσμο, ενώ όταν γυρίσει 
και ο ξάδελφός της, η Αλίσια θα γίνει κατά 
έναν τρόπο και αντίκειμενο σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης, καθώς τόσο ο θείος, όσο και 
ο ξάδελφος την κρυφοκοιτάζουν όταν κοιμά-
ται ή όταν υπνοβατεί τη νύχτα.

Δεν μπορείς να απορρίψεις τη δουλειά του 
Βέγκα, καθώς η κινηματογράφηση της ται-
νίας είναι εξαιρετικά όμορφη και η παρουσία 
της Αλίσια είναι αρκετά ρεαλιστική μέσα σε 
ένα περιβάλλον ποιητικού κινηματογράφου. 
Ο Βέγκα, όμως, πέρα από τα μαθήματα... 
ταρκοφσκικού σινεμά, οφείλει στην επό-
μενη ταινία του να μην αδιαφορεί και για τη 
λογική και λιγότερο ελλειπτική αφήγηση.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Έχεις συνηθίσει τους αργούς ρυθμούς 
του καλλιτεχνικού λατινοαμερικάνικου 
σινεμά; Μπορεί να μη δεις το αριστούρ-
γημα, αλλά θα προσέξεις μια αξιοθαύμα-
στη δουλειά στη φωτογραφία. Αν, πάλι, 
θέλεις ξεκάθαρο στόρι και ταχύτητα, 
μπορεί και να σε πιάσει υπνοβασία, σαν 
την Αλίσια.

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kQLM_obLsl0
http://www.imdb.com/title/tt2191612/
https://www.facebook.com/PeliculaLasirga
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ΤΟ ΑΓΟΡΙ ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 
ΘΡΑΝΙΟ (2012)
(DANS LA MAISON)

Είδος 
Θρίλερ 

Σκηνοθεσία 
Φρανσουά Οζόν

Καστ 
Φαμπρίς Λουσινί, 
Έρνστ Ουμχάουερ,  
Κριστίν Σκοτ Τόμας,  
Εμανουέλ Σενιέ

Διάρκεια 
105’

Διανομή  
SEVEN / ΣΠΕΝΤΖΟΣ

του Άγγελου Μαύρου

Φιλόλογος λυκείου ξαναξυπνάει ως αναγνώστης (και 
μέντορας του ταλεντακίου) μαθητή του, που βοηθώ-
ντας σκράπα άλγεβρας διεισδύει στη φαμίλια του, 
κρατώντας μουλωχτά ημερολόγιο για ό,τι βλέπει. 
Ενώ η γκαλερίστα συμβία του συνεργού καθηγητή 
(η οποία διαβάζει μαζί του τα - επινοημένα ή πραγ-
ματικά; - καθέκαστα) μπλέκει κι αυτή, το τσογλάνι 
θα εμπαίξει το αύριο όλων. Τι θα «πέσει» στο τελικό 
διαγώνισμά τους;

D’ accord, μέσα απ’ την ποδιά, το μακιαβελικά διεστραμμένο 
σιγανό ποταμάκι (που μανιπιουλάρει το θεατή όπως ο έφηβος 
τα πιόνια του γραπτού του, την οικογένεια των ηρώων του 
όσο και το χαμένο στα τεκταινόμενα αντρόγυνο των liseurs 
και correcteurs του) είναι ο ίδιος ο Οζόν. Και τα ονείρατα, τα 
απωθημένα, οι νευρώσεις κι οι ματαιώσεις μέσα στο κουκούλι 
μιας μπουρζουά οικογένειας προς διάβρωση κρυφοκοιτάζουν 
στο (πολύ) πισινό «Sitcom», η ιστορία που εγκιβωτιώνει μία 
άλλη δανείζεται στιλό από το «Η Πισίνα», ενώ οι «Επικίν-
δυνες Σχέσεις» του ντε Λακλό μαζί με το «Σιωπηλός Μάρτυ-
ρας» του Χίτσκοκ είναι τιμωρία στη γωνία. Αλλά ο Γάλλος 
προβοκάτορας χάνει βαθμούς, έστω στο τσακ, με το Bic του 
να διορθώνει δασκαλίστικα ένα θεατρικό έργο του Σπανιό-

13 δεκεμβριου 2012

η γνωμη του mr. klein

Τι ωραία ταινία εκείνο 
το «Κουμπούρες στα 
Θρανία»... Πάει, χάλασε 
ο γαλλικός ο σινεμάς, δε 
φτιάχνουνε καλά έργα, 
αδελφέ.
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λου Χουάν Μαγιόργα, (επιπλέον των παρα-
πάνω) σπουδή στο αμφίδρομο θέλγητρο τού 
εν γραφή αφηγείσθαι και στο «σήκω στον 
πίνακα!» απευκταίο που ενέχει ως πιθανό-
τητα η κλειδαρότρυπα στις ζωές των άλλων, 
πάντοτε. 

Δε θα αισθανθείς σπασίκλας αν πέσεις θύμα 
του υφακίου κομεντί που αποκτάει πειστικό 
σασπένς, κυρίως στην ίντριγκα υπέρβασης 
εσκαμμένων απ’ τους (συνένοχους) διδασκό-
μενο – διδάσκοντα, του άβγαλτου Ουμχά-
ουερ που παίρνει το απουσιολόγιο στα ίσα 
από τους Σκοτ Τόμας - Λουσινί μαγνητικά 
και αρχικά του διφορούμενου μούφα μυθο-
πλασίας στο χαρτί ή γεγονότων. Η κορύφωση 
στην ύλη, όμως, χτυπάει το κουδούνι θορυ-
βωδώς στο διακύβευμα MILFάρας και στα 
ποιητική αδεία στοιχεία επιλόγου κι η παρά-
δοση της πλανοθεσίας του auteur στρογγυλο-
κάθεται στην έδρα, ενώ χιούμορ αιχμές κατά 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Οι francophones θα του βάλουν και με 
τόνο, οι πιο σοφιστικέ θα παπαγαλίσουν 
από το «American Beauty» ως το «Ανά-
μεσα στους Τοίχους», οι του σκασιαρχείου 
στα plex την έχουν «κάνει».

του ρεφορμισμού του σαρκοζικού εκπαιδευτι-
κού συστήματος πιάνουν τη βάση μετά βίας. 
Το «Αγόρι» αυτό ίσως δεν κόβεται, αλλά δεν 
αντέχει πολύ δύσκολο τεστάκι. Φρανσουά, la 
prochaine fois άσ’ το σκονάκι...

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?v=f2BY__-ulQw
http://www.imdb.com/title/tt1964624/
https://www.facebook.com/DansLaMaison.lefilm


PAGE 24 | FREE CINEMA | ISSUE#40

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ  
ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 
(2012)
(THE PERKS OF BEING A WALLFLOWER)

Είδος 
Νεανικό Δράμα 

Σκηνοθεσία 
Στίβεν Τσμπόσκι

Καστ 
Λόγκαν Λέρμαν, 
Έμμα Γουότσον,  
Έζρα Μίλερ,  
Μέι Γουίτμαν

Διάρκεια 
102’

Διανομή  
ODEON

του Ηλία Φραγκούλη

Νεοφερμένος, ντροπαλός και outsider 15χρονος 
γνωρίζεται με αδέλφια τελειόφοιτων του λυκείου του, 
τα οποία τον παρασύρουν να εντρυφήσει στην αλη-
θινή ζωή, στο πώς ν’ αγαπά και στο... «Rocky Horror 
Picture Show».

Η πιθανή αγάπη προς ένα κινηματογραφικό είδος, ακόμη 
κι αν χωνέψεις καλά οτιδήποτε έχει γυριστεί σε αυτό, από 
το «American Graffiti» (1973) μέχρι και το «Garden State» 
(2004), δε σε καθιστά και έμπειρο ως δημιουργό ώστε να το 
αναπαράγεις. Όσοι καταλάβατε πως μιλάμε για νεανικές ται-
νίες δίχως να παρατηρήσατε την κατηγορία στα credits της 
κριτικής, προσέξτε τι μπορεί να πάτε να κάνετε. Ειδικά εσείς!

Εδώ έχουμε το σπάνιο κρούσμα ενός συγγραφέα, ο οποίος, 
αρκετά χρόνια μετά την επιτυχία ενός βιβλίου του (το 1999), 
βρίσκεται στην ευχάριστη (για ποιον είναι το ερώτημα...) 
θέση να το διασκευάζει σεναριακά για τον κινηματογράφο 
και, επιπλέον, να το σκηνοθετεί. Ακούγεται σαν τυπικό κρού-
σμα Έλληνα «δημιουργού». Χωρίς την υποχρέωση της έκδο-
σης για αρχή...

Μέσα από μια θύελλα hip στερεοτύπων, παρακολουθούμε το 
ταίριασμα τριών «διαφορετικών» teenagers που παραπαίουν 
μεταξύ του αθώα sweet και του προβληματικά εύθραυστου, 
μέχρι να αλληλο-βοηθηθούν και να ξεπεράσουν εσωτερι-
κούς δαίμονες και τραυματικές... in the family εμπειρίες ή τη 
φοβία της σεξουαλικής καταπίεσης. Το γεγονός ότι μιλάμε 
για αυτοβιογραφικό βιβλίο ως βάση του σεναρίου, με το 
συγγραφέα να υπογράφει και τη σκηνοθεσία, μάλλον δηλώ-
νει πως οι εσωτερικοί μπελάδες του κυρίου Τσμπόσκι ακόμη 
δεν έχουν «θεραπευτεί», αφού εξακολουθεί να στριφογυρίζει 
γύρω από το έργο του, για να το μετατρέψει, σήμερα, σε ένα 
«reunion» μετριότητας.

13 δεκεμβριου 2012

η γνωμη του mr. klein

Σε άλλες αμερικανικές 
ταινίες, παίρνουν χάπια 
και όλα περνάνε και 
είμαστε ήσυχοι. Αλλά... 
Για κάτσε. Δεν πουλάνε 
ψυχοφάρμακα στην 
πιτσιρικαρία, ε; Κακώς! 
Θα το είχαμε αποφύγει.
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Χαρακτήρες συντρίμμια (και τίποτε θετικό 
κι... αλώβητο για την ισορροπία του πράγ-
ματος), σκιαγράφηση που φωνάζει από 
την προβλεψιμότητα (το gay, τελικά, αγόρι 
της παρέας είναι fan του «Rocky Horror 
Picture Show» και ντύνεται... Δρ. Φρανκε-
Ν-Φέρτερ!), μουσικά μοτίβα που έχουν βγει 
ασύνδετα και τόσο άστοχα από ένα μάτσο 
καρμπόν του εναλλακτικού (μαζί και η χειρό-
τερη χρήση του «Heroes» του Ντέιβιντ Μπό-
ουι που έχουμε δει σε ταινία), για να καλύ-
ψουν τα κενά χρόνου και ουσίας. 

Δυστυχώς, οι νεαροί ηθοποιοί της ταινίας 
παγιδεύονται στο να υπάρξουν μονάχα ως 
φιγούρες στα χέρια του Τσμπόσκι, ο οποίος 
δεν έχει τη γνώση να καθοδηγήσει υποκρι-
τικά κανέναν από το πολλά υποσχόμενο τρίο 
των πρωταγωνιστών, που περιφέρουν μια 
«πορτρετέ» κατάθλιψη στις «μάσκες» που 
έχουν υποχρεωθεί να φορέσουν. Η ανατροπή 
που αφορά στο πρόσωπο του κεντρικού 
ήρωα, δε, εμφανίζεται τόσο άγαρμπα και 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Είναι για τα 16χρονα που θα θελήσουν να 
βρουν ήρωες με τους οποίους θα ταυτι-
στούν ή θα επιθυμούσαν να έχουν ζήσει 
αυτήν ακριβώς την... όμορφα κατεστραμ-
μένη ζωή! Οι υπόλοιποι, δε θα νοσταλγή-
σετε απολύτως τίποτε.

αδικαιολόγητα λίγο πριν απ’ το φινάλε όσο 
και μια πιθανή επίθεση εξωγήινων σε νευρο-
λογική κλινική. Αυτό, τουλάχιστον, θα είχε 
κάποιο ενδιαφέρον...

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://perks-of-being-a-wallflower.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oB153xN-ISE
http://www.imdb.com/title/tt1659337/
https://www.facebook.com/WallflowerMovie
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Η ΚΑΡΔΙΑ  
ΕΝΟΣ ΣΚΥΛΟΥ (1988)
(SOBACHYE SERDTSE)

Είδος 
Πολιτική Σάτιρα Φαντασίας 

Σκηνοθεσία 
Βλάντιμιρ Μπόρτκο

Καστ 
Εβγκένι Εφστιγκνέεφ, 
Βλάντιμιρ Τολοκόνικοφ, 
Μπόρις Πλότνικοφ

Διάρκεια 
136’

Διανομή  
NEW STAR

του Άγγελου Μαύρου

Δεκαετία του ‘20, Μόσχα. Πλούσιος χειρούργος δελε-
άζει αδεσποτάκι, του εμφυτεύει αχαμνά και υπόφυση 
νεκρού μπεκρή αλητήριου και ο Αζόρ μέσα σε μέρες 
«εξελίσσεται» σε πλήρη, δίποδο άνθρωπο με όλα τα 
κουσούρια που είχε ο δότης - και σε επικίνδυνο βαθμό 
πειθήνιο «σύντροφο». Αλλά ό,τι έγινε ξεγίνεται. Όχι 
με φίμωτρο, με μία νέα επέμβαση... 

Αντι-εξημέρωση ενός «κτήνους» του φανταστικού ρεαλισμού 
που εξέθρεψε η λογοτεχνική διάνοια του Μπουλγκάκοφ το 
1925, έτρεχε λαθραία κάτω από τη μύτη του μπόγια της λογο-
κρισίας για δεκαετίες και ένα χρόνο μετά το εκδοτικά νομι-
μοποιητικό τσιπάρισμά του (ενώ η περεστρόικα έκανε κάι 
κάι) ξαμόλησε την... ταινία του στην κρατική τηλεόραση της 
ΕΣΣΔ, γαβγίζει σε πρώτη εμπορική προβολή στην Ελλάδα 
και επιβάλλεται δαγκωτά το περιμάζεμά του ως σπάνιας 
ράτσας πλάσματος αυτό το λυσσάρικα ιλαρό αλληγορικό 
θηρίο. 

Πανούργα freak show έκθεση του πειράματος του υπαρκτού 
σοσιαλισμού να δημιουργήσει παρά φύσει τον Προλετάριο ως 
νέο (υπερ)άνθρωπο του άμυαλα βάρβαρου Σοβιέτ σύμπαντος 
στα πρώτα έτη της Κόκκινης Επανάστασης (προσέξτε το ρόλο 
– οπτική αναφορά στο Στάλιν); Ξάπλωμα στην ιατρική κλίνη 
του corpus ελαττωμάτων της πρωτόγονης ρώσικης ψυχής 
και των παθογενειών – ψύλλων που... ενσωμάτωσε αιωνόβια 
ελέω τού για γέλια και για κλάματα λαϊκού αγώνα για εξου-
σία (τα ξέψυχης απαντοχής πατριωτικά άσματα των ταβάριτς 
που έχουν επισήμως καταλάβει κάποια απ’ τα απαλλοτρι-
ωμένα δωμάτια του προνομιούχου δόκτορος); Νυστέρι στις 
ύβρεις της επιστήμης της ευγονικής και της παλαιοαστικής 
αλαζονείας μιας κάστας, κραταιών ακόμη στο μετά τα Οκτω-
βριανά εμφύλιο αλύχτισμα, εκλεκτών της τσαρικής περιόδου 
(ο προφέσορας γιατρός επίδοξα ως Ανώτερο Ον που δίνει 
ζωή και διαρκώς καταφερτζής κόντρα στην ταξική πάλη του 

13 δεκεμβριου 2012

η γνωμη του mr. klein

Μαλάκα μου, κάνουν 
κάτι φρανκενσταϊνικά με 
ένα σκυλί κι ένα μπεκρή! 
Κομουνιστικά πειράματα 
κι έτσι. 666 και η Παπα-
ρήγα μαζί!
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λαουτζίκου); Κέρβερος με την εκμαυλιστική 
ισχύ της εξουσίας, την εκπαίδευση ενός 
φερέφωνου, την τυφλή υπακοή, την ηθική 
ευθανασία (ο μούργος είναι τελικά Ανώ-
τερο Ον απ’ όλους τους ηθελημένα ή άθελα 
κοπρίτες με την «...ανθρώπινη καρδιά, την 
πιο σάπια σε όλη την πλάση»); Κολάρο στον 
τραγέλαφο του μυστηρίου της ταυτότητας, 
του εκπηγασμού της αυτενέργειας και των 
παρενεργειών του εκπολιτισμού (ντα, χωράει 
το «Φρανκενστάιν» στο ίδιο σπιτάκι με το «L’ 
Enfant Sauvage»);

Όπως κι αν δεις το θέαμα, πεντιγκρί αρχα-
ϊκού τρικάζ και σέπια μονοχρωμίας φιλμ 
«όπως τότε» στη μηχανή - μούργο, η μυθο-
πλαστική μουσούδα που οσφραίνεται τα 
πάντα κι η γλώσσα έξω από τα δόντια (με 
ευφυία που δε σου ορμάει αλλά σου τρίβεται) 
του συγγραφέα που το σενάριο αγκαλιά-
ζει με θέρμη, και το λουρί υποκριτικής που 
βγάζει βόλτα ιδανικά κυρίως το ντουέτο M.D. 
Δημιουργού και όρθιου Φλοξ, χαϊδεύονται 
δικαίως σ’ αυτό το παιχνιδιάρικα σκεπτό-
μενο εξ Ανατολής «His Master’s Voice», το 
οποίο απειλούν με διροφιλαρίωση μόνο το εν 
διαρκεία μάσημα του κόκαλου και τα κάπως 
ημίαιμα, «κάτσε - σήκω» παβλοφικά του 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Είσαι εναντίον του ολοκληρωτισμού 
αλλά υπέρ της ολοκληρωμένης Έβδο-
μης Τέχνης; Είσαι ζωόφιλος (μολονότι 
στη σκηνή του εγκεφάλου του pet θα 
«πάθεις»); Διαβάζεις τα «καλά»; Μην 
αφήσεις στους πέντε δρόμους αυτό το 
υπέργηρο - άσε που είναι κι αξιολάτρευτο.

έναντι της φυλής «ιντελιγκέντσια». Το φιλμ 
(ναι, γεννήθηκε ως 35άρι) δεν προβλήθηκε 
για τους δημοσιογράφους. Μην κουνήσεις 
την ουρά σου και πληρώσεις εισιτήριο σαν το 
ζώο, αν δε δεις κόπια σελιλόζης με σφραγίδα 
κτηνιάτρου. Υπάκουο στις αρχές των μπολσε-
βίκων και αρνούμενο ότι έχεις καταναλωτικά 
δικαιώματα άτομο, ελπίζω ότι δεν είσαι...

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?v=R-2pOQcbFx4
http://www.imdb.com/title/tt0096126/
https://www.facebook.com/pages/Heart-of-a-Dog/108402039183603?ref=ts&fref=ts
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