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Δέκα σοβαρές σκέψεις που πέρασαν από το μυαλό μου κατά τη διάρκεια της προβο-
λής του «The Master» του Πολ Τόμας Άντερσον:
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Hλίας Φραγκούλης

1. Τι ώρα είναι; (Στα 45 λεπτά, περίπου.)

2. Θυμάμαι τη διάρκεια; (Όχι.)

3. Τι ώρα είναι; (Πέρασε η πρώτη ώρα...)

4. Τι θα φάω μετά την ταινία; (Αν βγω 
ζωντανός από την αίθουσα...)

5. Τι ώρα είναι; (Μια ώρα και δέκα 
λεπτά, ε;)

6. Γιατί δεν έχω φύγει ακόμη; (Διότι 
είμαι κριτικός. Και πρέπει να βασανίζο-
μαι.)

7. Δεν πρέπει να είναι και πολύ στα καλά 
του ο Χοακίν Φίνιξ. (Στοίχημα.)

8. Μήπως να φύγω; (Πλησιάζει το 
δίωρο.)

9. Γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμη; (Δύο 
ώρες και δέκα λεπτά έχουν περάσει...)

10. Τι ήταν αυτό που είδα; (Ουδείς γνω-
ρίζει, ειλικρινά και πραγματικά!)

http://www.iliaskyriazis.com/
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THE MASTER (2012)

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας ναύτης που 
τραβάει μαλακία και 
γίνεται κολλητάρι με 
ψευτο-Μεσσία και καλά 
θεραπευτή, όλοι μαζί 
φωνάζουν και δε γίνεται 
τίποτα. Τέχνη. Ξέρεις. 

6 δεκεμβριου 2012 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Πολ Τόμας Άντερσον

Καστ 
Χοακίν Φίνιξ,  
Φίλιπ Σίμουρ Χόφμαν,  
Έιμι Άνταμς,  
Ράμι Μάλικ,  
Άμπιρ Τσάιλντερς

Διάρκεια 
144’

Διανομή  
ODEON

του Ηλία Φραγκούλη

Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πρώην ναύτης 
νυν τυχοδιώκτης, με σχετικά ταραγμένη ψυχοσύν-
θεση, γίνεται το «πειραματόζωο» για δήθεν φιλό-
σοφο - γιατρό, ο οποίος αναζητά τα ίχνη της πορείας 
της ανθρώπινης ψυχής που κουβαλάμε εσαεί.

Όταν κοιτάς από κοντά τα σκόρπια κομμάτια ενός μεγά-
λου puzzle, η αφηρημένη, ασαφής εικόνα του σε προκαλεί 
να λύσεις το «μυστήριο», να βάλεις τα πράγματα στη θέση 
τους, να δεις αυτό που «κρυβόταν» μπροστά στα ίδια σου 
τα μάτια. Όταν το συμπληρώσεις και η εικόνα παραμείνει 
αφηρημένη, μπορεί να έφταιγε ο καλλιτέχνης που σε ξεγέ-
λασε. Αν απομακρύνεις το βλέμμα σου και αντιληφθείς, από 
απόσταση, πως το «έργο» μπορεί να απεικόνιζε, απλώς, μια... 
κουράδα (ακόμη και κυριολεκτικά), το φταίξιμο είναι δικό 
σου, επειδή ασχολήθηκες μαζί της.

Μια τέτοια περίπτωση είναι το «The Master» του Πολ 
Τόμας Άντερσον, ένα από τα χαϊδεμένα φιλμ της σεζόν, με 
διθυράμβους από την παγκόσμια κριτική, με controversial 
φεστιβαλική πορεία ανά τον κόσμο και ένα καλά στημένο, 
μαρκετίστικο buzz, που ήθελε το φιλμ να αναφέρεται στον Λ. 
Ρον Χάμπαρντ και τη γέννηση της Σαϊεντολογίας. Για να μη 
γελιόμαστε, εμπορικό προϊόν είναι και τούτο εδώ, θέλει τον 
τρόπο του για να πουληθεί, για να σταθεί σαν «διαφορετικό» 
και για να επιτρέψει σε κάποιους ανθρώπους να αναζητή-
σουν τα κρυφά, «πολύτιμα» νοήματά του. Δυστυχώς, για τον 
ταλαντούχο κύριο Άντερσον πρωτίστως, το «The Master» δεν 
είναι τίποτε περισσότερο από μια αριστοτεχνικά κατασκευ-
ασμένη φούσκα, ενός από τους πλέον εγωκεντρικούς και 
εγωμανείς δημιουργούς στην Ιστορία του σινεμά.

Η καριέρα του Άντερσον ξεκίνησε δειλά (αλλά πολλά υπο-
σχόμενα) με το «Hard Eight» (1996), εκτινάχτηκε με το 
«Boogie Nights» (1997) και αποθεώθηκε (δίκαια) με το 
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«Magnolia» (1999). Η μεγαλομανία που 
ξεδιπλωνόταν σταδιακά μπροστά στα μάτια 
μας είχε, τότε, την τύχη να συμβαδίζει με μια 
καλή αίσθηση του τι εστί σενάριο, ιστορία 
και πλοκή. Ίσως να φταίνε τα... βατράχια, 
όμως, από εκεί κι έπειτα, η επαφή του με 
τη συνοχή των σελίδων πέρασε σε δεύτερη 
μοίρα και αυτό άρχισε να πληγώνει την επι-
κοινωνία – επαφή του με το θεατή. Ο «δημι-
ουργός» Άντερσον στηρίχτηκε αποκλειστικά 
στο στόμφο του μετιέ και εξασκήθηκε σε μια 
τεχνική... παραζάλης στο περιεχόμενο, για να 
δικαιολογήσει την αγάπη του προς το σινεμά 
των Γουέλς, Βίντορ, Καλατόζοφ και Αντονιόνι 
(για να μην επεκταθώ περισσότερο σε ένα 
μεγάλης γκάμας ανθολόγιο «αναφορών»), 
πάντα στο βωμό μιας anti-mainstream ταυ-
τότητας. 

Στο «The Master», η σπουδή στο μόνιμο 
μοτίβο του Άντερσον (σχέση protégé με 
πατρική φιγούρα – μέντορα) επαναλαμβά-
νεται δίχως εμβαθύνσεις στο παρελθόν αλλά 
και το φιλμικό παρόν των δύο κεντρικών 

χαρακτήρων, οι οποίοι κρέμονται ημιτελείς, 
σα μαριονέτες σε έναν εξαιρετικά στημένο 
διάκοσμο περιόδου (kudos στην καλλιτε-
χνική διεύθυνση και τα κοστούμια), χωρίς να 
μπορούν ν’ αποδείξουν οτιδήποτε υπαρξιακό. 
Η ταινία δεν πηγαίνει ποτέ πουθενά, δεν έχει 
συναίσθηση του πώς και με ποιο φινάλε θα 
ολοκληρώσει την «πορεία» της και ταυτίζε-
ται περισσότερο με τη βόλτα με τη μηχανή 
του Χοακίν Φίνιξ στην έρημο: προορισμός το 
άγνωστο, σημείο επιστροφής - συνάντησης... 
το μηδέν. 

Υπάρχουν στιγμές που προσπαθείς να ανα-
γνώσεις το φιλμ σαν εγκεφαλική φάρσα. 
Όπως λέει και ο χαρακτήρας του Φίλιπ 
Σίμουρ Χόφμαν, άλλωστε, «το μυστικό είναι 
στο γέλιο»! Έλα, όμως, που το χιούμορ απου-
σιάζει ολοκληρωτικά, αφήνοντας την αφή-
γηση να τσουλάει κατατονικά και δυσβάστα-
χτα, υπό την «άκυρη» και πομπώδη χρήση 
ενός... μονάχα έξω από το φιλμ εύηχου, 
μινιμαλιστικού score (από τον Τζόνι Γκρίν-
γουντ) και με μπροστάρη τον... ανησυχητικά 
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Το κοινό του «καλλιτεχνικού» σινεμά 
βρίσκεται ήδη σε στάδια αυθυποβολής και 
λατρείας του φιλμ, πριν καν το δει. Αυτοί 
δεν πιάνονται. Και δε θα μπουν και ποτέ 
στον κόπο να εξηγήσουν και σ’ εμάς, τους 
ταπεινούς υπόλοιπους, ΓΙΑΤΙ έχει λόγο 
ύπαρξης το «The Master». Ο μέσος θεατής 
θα υποφέρει. 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

πειστικό ως διαταραγμένο Φίνιξ, τον οποίο ο 
Άντερσον εκθέτει ανεπανόρθωτα, μεγεθύνο-
ντας τα πιο γκροτέσκα χαρακτηριστικά του 
σε επίπονα close-up και μετατρέποντας τον 
κορμό του σώματός του σε ένα «κέλυφος» 
που καμπουριάζει.

Μέγας κερδισμένος στο «The Master», ο 
Χόφμαν καλύπτει τα κενά... αέρος του ρόλου 
του με τη στιβαρή παρουσία του αψεγάδια-
στου επαγγελματία, που υποστηρίζει αυτό το 
οποίο κάνει, κι ας μην καταλαβαίνει τι πρέ-
πει να υπερασπιστεί στην τελική! Η ταινία 
συνοψίζεται χαρακτηριστικά στη σκηνή μιας 
δεξίωσης προς τιμήν του ψευδοφιλόσοφου 
αυτού, ο οποίος θα δεχτεί τη λεκτική επί-
θεση ενός αμφισβητία του έργου του, για ν’ 
ακολουθήσει ένας διάλογος όπου και οι δύο 
πλευρές αποδεικνύουν πως δεν έχουν επι-
χειρήματα, δε γνωρίζουν την αλήθεια και θα 
ερίζουν φωνασκώντας... για πάντα. Κάπως 
σαν τους οπαδούς του Άντερσον, απέναντι 
στους haters - ειδικά αυτού του φιλμ: άκρη δε 
θα βγει ποτέ.  

http://www.themasterfilm.com/
http://www.imdb.com/title/tt1560747/
http://www.imdb.com/title/tt1560747/
https://www.facebook.com/TheMasterMovie
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  
ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ (2012)
(HOTEL TRANSYLVANIA)

Είδος 
Animation

Σκηνοθεσία 
Γκέντι Ταρτακόφσκι

Διάρκεια 
91’

Διανομή  
FEELGOOD

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Ο Δράκουλας διευθύνει ένα ξενοδοχείο για την ανά-
παυση κάθε είδους τεράτων, όμως, η «γαλήνια» ατμό-
σφαιρα διαταράσσεται όταν στο θέρετρο μπαίνει από 
τύχη ένας πιτσιρικάς τουρίστας, ο οποίος ερωτεύεται 
την... 118χρονη κόρη του οικοδεσπότη.

Η πρώτη σκέψη που έχεις όταν βλέπεις το «Ξενοδοχείο για 
Τέρατα», είναι το «μα πού τους έρχονται αυτές οι ιδέες;» και 
η προσμονή ότι από τις πρόσφατες ταινίες animation «τρό-
μου» που παίζουν με τη διάθεση Halloween, αυτή εδώ μπορεί 
να είναι αρκετά διασκεδαστική ώστε να την απολαύσουν τα 
παιδιά, αλλά και τόσο τολμηρά έξυπνη ώστε να μη βαρεθούν 
οι μεγάλοι. Τα καταφέρνει αρκετά καλά στο πρώτο σκέλος 
μόνο. 

Το φιλμ του Ταρτακόφσκι συγκεντρώνει κάτω από τη στέγη 
του resort που έχει φτιάξει ο Δράκουλας ως hotelier, κάθε 
πιθανό τέρας. Μούμιες, τον Φρανκενστάιν, σκελετούς, τον 
Κουασιμόδο σε ρόλο σεφ (με αναφορά στον «Ρατατούη»), τον 
Αόρατο Άνθρωπο, λυκανθρώπους κλπ κλπ. Εκτός από μανι-
ακός - έως κάπως υστερικός - επαγγελματίας, ο Δράκουλας 
εδώ είναι και πατέρας. Υπεύθυνος για τη μονογονεϊκή του 
οικογένεια, έπειτα από το χαμό της συντρόφου του, μεγα-

6 δεκεμβριου 2012

η γνωμη του mr. klein

Ο Δράκουλας είναι... 
cartoon και πατέρας 
αυστηρός, με κόρη 118 
ετών που κινδυνεύει να 
μείνει... στο ράφι! Νωρίς 
το θυμήθηκε, ευτυχώς...
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λώνει την - φυσικά goth - κόρη του, Μέιβις, 
που ενηλικιώνεται, συμπληρώνοντας τα... 118 
της χρόνια, με την περιέργεια να γνωρίσει 
τον έξω κόσμο. Ο Δράκουλας, όμως, κάπως 
σαν τον πατέρα... Χρήστο Στέργιογλου στον 
«Κυνόδοντα» (χα!), στήνει μια ολόκληρη 
επιχείρηση παραπλάνησης, προκειμένου να 
κρατήσει την κόρη του στο ασφαλές, προ-
στατευμένο περιβάλλον του κάστρου. Και 
όταν από τύχη ο τουρίστας Τζόναθαν μπει σε 
αυτό, η συμπάθεια θα είναι αμοιβαία.

Στο πρώτο μέρος, όπου η ταινία μας συστήνει 
τα τέρατα, τα γκαγκ πέφτουν το ένα μετά το 
άλλο και τα περισσότερα από αυτά, αν και 
όχι ιδιαίτερα ευφυή, είναι ωστόσο αστεία 
και αρκετά, ώστε να κρατούν το θεατή απα-
σχολημένο. Μερικά απ’ αυτά, όπως τα μίνι 
κρανία στο bingo, θα σε κάνουν να γελά-
σεις εντελώς αβίαστα. Το «Ξενοδοχείο για 
Τέρατα» θα χρειαζόταν, όμως, ένα χεράκι 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Τα πιτσιρίκια σου που ίσως αντέχουν τις 
spooky ιστορίες ακόμη περισσότερο κι 
από σένα, μπορεί να το λατρέψουν. Αν 
είσαι γονιός, κοίτα μην πάρεις ιδέες ανα-
τροφής... 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

μπογιά στο δεύτερο μέρος, όπου παρατρα-
βάει η ιστορία του υπερπροστατευτικού 
πατέρα και οι ευκαιρίες για δόσεις ελαφρώς 
πιο ενήλικου χιούμορ πάνε περίπατο.

http://www.welcometohotelt.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BBApwiiSqXk
http://www.imdb.com/title/tt0837562/
https://www.facebook.com/HotelT?ref=ts&fref=ts
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ΚΑΤΙ ΣΑΝ ΕΡΩΤΑΣ (2012)
(LIKE SOMEONE IN LOVE)

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Αμπάς Κιαροστάμι

Καστ 
Ριν Τακανάσι,  
Ταντάσι Οκούνο,  
Ρίο Κάσε 

Διάρκεια 
109’

Διανομή  
FEELGOOD

του Άγγελου Μαύρου

Διασκεδάζοντας τη ζήλια ανίδεου για το ποιον της 
boyfriend, φοιτήτρια – βίζιτα στο Τόκιο στέλνεται 
από το αφεντικό του bar της σε ευγενή γέρο χήρο, 
πρώην καθηγητή. Όταν μαζί το πρωί, μετά από πλα-
τωνική διακεκομμένη συνουσία, συντηρήσουν την 
παρανόηση του φίλου της ότι είναι η εγγονή του αλλά 
η (πλήρης) αλήθεια αποκαλυφθεί, τι θα «παιχτεί»; 

Το διαπροσωπικό θέατρο και εκείνο του εξιστορείν – στο, 
απρόβλεπτο στο σημείο τής αλήθειας, διάνυσμά τους. 
Κυρίως: οι όψεις και οι προσόψεις της «επικοινωνίας» της 
επιθυμίας της εγγύτητας. Καθόσο εντυπωσιακή σε τρόπους, 
ήθη και υφή πολιτογράφησή του στα εδάφη του Ανατέλλο-
ντος Ηλίου, η νέα κινηματογραφική εξορία του παλιότερου 
διακεκριμένα ενεργού cineaste της Τεχεράνης «φέρνει», 
όμως, σύνολα σε ημικακέκτυπο. Για το οποίο ως για ένα 
«αλλιώς» ιψενικό διαγενεακό ρομάντσο, σατόρι στο - ανε-
πίγνωστο για κάποιον, για άλλον όχι - παίγνιο ρόλων του 
«Είσαι το Ταίρι Μου», σκιρτάς κυρίως χάρη στις πρότερες 
φιλμικές εμπειρίες που «προβάλλεις» πάνω του. 

Είναι ο μηχανικός (εδώ αυτοκινήτων) και η αντιδιαστολή 
πρωτεύουσας - επαρχίας του «Ο Άνεμος Θα Μας Πάρει». 
Το δραματουργικά γενεσιουργό ψέμα του «Close-Up». Τα 
επί μακρόν οδηγικά, απατηλά de profundis, πρόσωπο-

6 δεκεμβριου 2012

η γνωμη του mr. klein

Ιρανός σκηνοθέτης 
καμουφλάρει την ταινία 
του στο Τόκιο! Άτιμη 
φάρα.
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με-πρόσωπο του «Η Γεύση του Κερασιού». 
Αλλά, κυρίως, το προπέρσινο τοσκανικό 
«Γνήσιο Αντίγραφο», πρώτη διεθνής «προ-
σποίηση» (ποιος ξέρει αν η γυναίκα επί 
πωλήσει, η κτητικότητα του αγαπητικού της 
και η κλου βίας κατακλείδα δε «δείχνουν» 
αλληγορικά το τσαντόρ στον φαλλοκρατικά 
ιερό φονταμενταλισμό του Ιράν, της πατρί-
δας που έδιωξε από τα πλατό της τον auteur) 
του Κιαροστάμι: το call girl «γνήσιο» αντί-
γραφο της μακαρίτισσας του πελάτη (με την 
κομβική σκηνή του πίνακα πιθανή νύξη στο 
«Δεσμώτης του Ιλίγγου»), αυτός «γνήσιο» 
αντίγραφο του παππού της. 

Η μητροπολιτική Χώρα των Χρυσανθέμων 
γδυμένη από τα μάτια ενός ξένου (fans της 
Κόπολα, διαβάζετε;) είναι η άλλη διακριτή 
γωνιά εδώ. Η μεγαλούπολη της Ιαπωνίας 
της τυπολογίας (ο «μνηστήρας» θέλει να 
γνωρίσει την οικογένεια της καλής του), του 
κρυφτού των μύχιων πόθων (η αυτοκόλλητη 

φωτοαγγελία της τροτέζας στα χέρια τού 
εν αρνήσει καλού της), της αλλοτρίωσης 
(η επισκέπτις από το χωριό γιαγιά, παρά 
τα μηνύματα στον τηλεφωνητή, αφημένη 
ξέμπαρκη απ’ την εγγονή της μες στη νύχτα), 
της αγάπης για τη jazz (ένα standard απ’ τη 
φωνή της Έλα Φιτζέραλντ ακούγεται δις και 
τιτλοδοτεί έξυπνα το φιλμ), του συνδρόμου 
του kawaii (το αισθητικό trend του «γλυκά» 
αξιολάτρευτου, που η νεαρή burikko - η 
επιτηδευμένα χαριτωμενούτσικη γυναίκα 
- υιοθετεί στην επί πληρωμή φυλετική παρά-
στασή της). 

Και ίσως διόλου εξ αντανακλάσεως (ναι, δίνει 
κι εδώ συχνά το παρών αυτό το αγαπημένο 
στιλιστικό σημαίνον – τέχνασμα του Πέρση, 
προσέξτε τη σκηνή του νταβατζή), η Ιαπωνία 
του ύστερου Όζου: στην τονική νηνεμία, τη 
φυσική εσωροή σκηνών, τα δύο επεισόδια 
της περίεργης γειτόνισσας, το παραδοσιακό 
χτες (η γαριδόσουπα που άδικα ο ασπρομάλ-
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λης «εραστής» έχει ετοιμάσει για την καλε-
σμένη του) που παραγκωνίζεται απ’ το εκδυ-
τικισμένο σήμερα (η μαρκίζα των Starbucks 
περαστική στην, εθιστικού neon διακόσμων, 
κούρσα του ταξί). Το σχιστομάτικο ensemble 
είναι το πολύτιμο κιμόνο της ταινίας, ο σχε-
δόν μόνιμος dp του Κιτάνο καλλιγραφεί τις 
συνθέσεις πλάνων που εμπεριέχουν ιδιοφυώς 
πληροφορίες (διακρίνετε τα κάδρα μες στο... 
κάδρο), το μοντάζ απ’ το γιο του δημιουρ-
γού είναι ικεμπάνα όπως και ο, θαυμαστά 
ψευδαισθητικός στη cellular carte visite του 
φιλμ, μουλωχτός σχεδιασμός ήχου από το 
μάστορα του «Ένας Χωρισμός». 

Κρίμα που το τι θέλει να πει ο ποιητής (ίσως 
γιατί ούτε αυτός γνωρίζει πια) ψάχνει την 
ταυτότητά του διφορούμενα στα οπτικοα-
κουστικά λανθάνοντα άδικα, ενώ τα υπονο-
ούμενα διαλόγων επανορθώνουν μόνο μερικά 
για τα αντικομπλέ εγώ σιλουετών και ίντρι-
γκας πλαστοπροσωπίας. Στην κορύφωση, ο 
συνταξιοδοτημένος κοινωνιολόγος (ε, βέβαια 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Μουλτιπλεξά, θα το μισήσεις ακόμη και 
για... «τουριστικό». Εστέτ που ψάχνεις 
sugar daddy, εδώ είσαι - αλλά «Κάτι Σαν 
Έρωτα» μάλλον θα νιώσεις, όχι αγάπη. 

official trailer

imdb

facebook page

link me

– και το alter ego του σκηνοθέτη;) πληρώνει 
την πατρικότητά του, καθώς η τζαμαρία της 
εστίας που προστατεύει αυτόν, την protégée 
και τις φασάντες τους σπάει με πάταγο. Το 
ίδιο, με λιγότερο, κι αυτή του Κιαροστάμι. 
Έλα στον παππού. Προειδοποιείσαι, εντού-
τοις, να φυλάγεσαι. Δεν υπάρχει ευτυχία που 
να κόβεται στα τρία... 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=L556yueXHiE
http://www.imdb.com/title/tt1843287/
https://www.facebook.com/pages/KiarostamiLike-Someone-in-Love-%D9%85%D8%AB%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82/279401965475702?ref=ts&fref=ts
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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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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΜΝΗΣΙΑΣ 
(2012)

Είδος 
Πειραματικό Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία 
Στέλλα Θεοδωράκη 

Διάρκεια 
103’

Διανομή  
ONE FROM THE HEART

του Άγγελου Μαύρου

Σκηνοθέτις ξαναπαίζει αφημένες λήψεις της νεανικής 
ζωής και των οικείων της απ’ τα 80’s. Αυτές πυροδο-
τούν νέα γυρίσματα των τριών τελευταίων χρόνων 
στην Αθήνα. Και την εμπνέουν, σποραδική αφηγή-
τρια πάνω απ’ το εναλλάξ μονταρισμένου υλικού 
απότοκο, για μία βιντεοφίλμ επιστολή σε έναν τότε / 
τώρα φίλο. Και στην ίδια. Σε τα μας;

Η experimental, δοκιμιακή ταινία τεκμηρίωσης λέει στην 
εμπορική διανομή «Μη μη λησμονεί» - κι αυτή, επαινετέα, 
ανταποκρίνεται; Παρήγορο, αν μη τι άλλο. Αλλά όσο κι αν 
έχει δοθεί στο να ξετρυπώσει, επεξεργαστεί, χωροχρονολο-
γήσει, αναθυμηθεί πάνω απ’ το παρελθοντικό σώμα (εκείνης 
και του έμψυχου ή μη περίγυρού της) θαρρετά και κολαζάρει, 
ενίοτε αντικριστά, με καταγραφές του πρόσφατου παρόντος 
της στην... αναλογικά καλύτερη ταινία της η Στέλλα Θεοδω-
ράκη, ταξιδιωτικό footage / εκμυστηρεύσεις / στοχασμοί / 
«ερασιτεχνικά» πλάνα / home movies, vintage και νεόκοπα, 
με ψηφιακή κάμερα και σούπερ 8 mm, στο κατάστιχο συνη-
θέστατα «γράφουν» το μη κεφαλαιώδες. 

Τόσο ως ένα προσωπικό λεύκωμα τού σε αλματική διαχρονία 
είναι της όσο και ως viewmaster contrast του χθες και του 
σήμερα τής δημιουργού (επίδοξα και της ελληνικής πραγ-
ματικότητας αλλά δεν...), αυτό το αποθησαυριστικό menu 
στιγμών αποτυγχάνει, με εξαιρέσεις, να γίνει πυροκροτητής 
σκέψεων και συναισθημάτων και του θεατή εκτός της πρω-
ταγωνίστριας και χρήστριάς του. Η μομφή απευθύνεται στην 
αφτιασίδωτη χαλάρωση ενός σπικάζ πλησίον στην κλάψα ή 
στο πομπώδες (ταυτοχρόνως κάπου κάπου), που έτσι καπα-
κώνει ακόμη και το εν γένει όχι «ό,τι να’ ναι» της εικόνας, 
στα σπαράγματα λήψεων (εν ώρα εργασίας ή μη) γραφείου 
που είναι η φύρα και η Greek Weird Wave Doc νεκρή φύση 
συνάμα της ταινίας, και στα καρέ - σχόλια (το αντίθετο της 
έμπνευσης) όπως οι διαδηλώσεις ή τα αποκαΐδια των Απόλ-

6 δεκεμβριου 2012

η γνωμη του mr. klein

«Πειραματικό ντοκιμα-
ντέρ» και ελληνικό, λέει. 
Αργεί ακόμη η απελευ-
θέρωση της άδειας οπλο-
χρησίας;
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λων – Αττικόν, που ούτε αρθρώνουν κάτι 
καινούργιο για την τρέχουσα Ψωροκώσταινα 
ούτε συλλαμβάνουν κάτι από το αληθινό 
fresco της, έστω στις πτυχές του. 

Το ατομικό τού diary συναντάει τον ανα-
γνώστη του σε αγγιχτικές στιγμές (κυρίως 
θεματικής «το σόι μου μέσα»), υφίστανται 
κάποια στιλ τερτίπια εν είδει ανάπαυλας 
(η σεκάνς τρένων ή οι λήψεις εν φωτοχορώ 
λεμονοστίφτη), τo κουλέρ λοκάλ σε Παρίσι / 
Σίδνεϊ / Λονδίνο / Μονεμβάσια / Τανζανία / 
Κρήτη / Ύδρα κυαλάρεται με τη στάμπα του 
lo-fi vintage και, χαρντκοράδες της ρωμέι-
κιας σελιλόζης, στην απόξω θα μπανίσετε 
behind the scenes παραλειπόμενα των πρό-
σφατων ταινιών των Πέτρου Σεβαστίκογλου 
και Θάνου Αναστόπουλου, σε pre ή post 
production. Αλλά, ανάμεσα σε πρώιμη Ναόμι 
Καγουάσε στο πιο mixer και σε light Τζόνα-
θαν Καουέτ, αυτό το εκ βαθέων και επί προ-
σωπικού Vimeo-στο-πανί συμπίλημα είναι 
για ένα view και ξεχνιέται. Προβοκάτορας 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Είσαι του κύκλου ΚΑΙ ξέρεις (γουστάρεις 
κιόλας) το είδος; Δες το, δε θα σε χαλά-
σει. Ευαισθητούλ(ηδ)ες, κάτι issues σας 
τα αγγίζει αλλά οι «Συναντήσεις με Αξι-
οσημείωτους Ανθρώπους» της ΕΡΤ είναι 
καλύτερες. Οι του εμπορικού, ούτε απ’ 
έξω...

official trailer

imdb

facebook page

link me

της κυριολεξίας τα «Ημερολόγια Αμνησίας»; 
Αν είσαι κινηματογραφίστρια και της αμερι-
μνησίας... 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lwl27QER8Ss
http://www.imdb.com/title/tt2429774/
https://www.facebook.com/AmnesiaDiaries?ref=ts&fref=ts
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ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ 
ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ (2012)
(HOUSE AT THE END OF THE STREET)

Είδος 
Θρίλερ Τρόμου

Σκηνοθεσία 
Μαρκ Τόντεραϊ

Καστ 
Τζένιφερ Λόρενς,  
Ελίζαμπεθ Σου,  
Μαξ Θιέριοτ,  
Γκιλ Μπέλοους

Διάρκεια 
101’

Διανομή  
ODEON

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Μητέρα και κόρη μετακομίζουν σε σπίτι καλύτερο 
από τα μέτρα τους, αφού γειτονεύει με άλλο σπίτι, 
όπου η κόρη μακέλεψε τους γονείς και εξαφανίστηκε. 
Εκεί μένει πια μόνος ο γιος της οικογένειας και το 
αναπόφευκτο ρομάντζο θα αποκαλύψει την πραγμα-
τική αλήθεια.

Ή πολύ κακό ατζέντη έχει η Τζένιφερ Λόρενς ή δεν έχει 
αποκτήσει ακόμη το ένστικτο να διαλέγει καλές ταινίες. Ή 
τουλάχιστον να αποφεύγει τις κακές. Γιατί πώς αλλιώς, μετά 
από υποψηφιότητα για Όσκαρ και την επιτυχία των «Αγώνων 
Πείνας», διάλεξε να παίξει σ’ αυτό το τερατωδώς ανούσιο και 
πληκτικό θρίλερ; Πέρα από το γεγονός ότι τα κλισέ ρέουν 
περισσότερο από το αίμα, το «Σπίτι στο Τέλος του Δρόμου» 
δεν έχει ούτε μία στιγμή γνήσιου τρόμου.

Με το που φτάνουν οι δυο γυναίκες στο νέο τους σπίτι και 
εμφανίζεται ο νεαρός γείτονας, ξέρεις τι πρόκειται να ακο-
λουθήσει για το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας. Το ενδιαφέ-
ρον της Ελίσα για το Ράιαν και την πληγωμένη του ψυχή, θα 

6 δεκεμβριου 2012

η γνωμη του mr. klein

Πωλείται εξοχική σπιτα-
ρόνα δίπλα σε πτωχικό 
γκάου οικογενείας, όπου 
η κόρη τους έσφαξε όλους 
και «χάθηκε», αλλά τώρα 
ζει εκεί ο αδελφός της; 
Υπάρχει κανείς που δεν 
έχει καταλάβει ακόμη το 
φινάλε;
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την κάνει να αρχίσει να μπαινοβγαίνει στο 
επίμαχο σπίτι. Κακό του κεφαλιού της, γιατί 
θα ανακαλύψει ότι η δολοφόνος Κάρι Αν δεν 
έχει πνιγεί ή κυκλοφορεί σαν «φάντασμα» 
στο δάσος, όπως πιστεύουν οι περισσότεροι.

Στη συνέχεια, το σενάριο θα ανατρέψει κι 
αυτή την αποκάλυψη, για να φτάσει σε ένα 
φινάλε που κάνει ένα προσβλητικό homage 
στο «Ψυχώ»! Μέχρι να φτάσουμε εκεί, όμως, 
θα μεσολαβήσουν διάφοροι εγκλεισμοί σε 
σκοτεινά δωμάτια και κυνηγητά στο ρημαδό-
σπιτο, και κάνα - δυο αθώοι θα θυσιαστούν. 
Η Λόρενς - απορεί κανείς γιατί - προσπαθεί 
να δείξει λίγη αγωνία στο βλέμμα, σε αντί-
θεση με την Ελίζαμπεθ Σου, που παίζει με 
την έκφραση τι κάνω η γυναίκα για να πλη-
ρώσω τους λογαριασμούς μου...».

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Πρόσεξε καλά τι θα απαντήσεις. Αν πεις 
ναι, μπαίνεις αυτομάτως στην κατηγορία 
του καταναλωτή σκουπιδιών. Οποιοσδή-
ποτε άλλος σέβεται το χρόνο και τα μάτια 
του, οφείλει να το αποφύγει.

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?v=2B4ELcy6awE
http://www.imdb.com/title/tt1582507/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/HouseAtTheEnd
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ΑΜΛΕΤ (1964)
(GAMLET)

Είδος 
Σαιξπηρικό Δράμα 

Σκηνοθεσία 
Γκριγκόρι Κόζιντσεφ

Καστ 
Ινοκέντι Σμοκτουνόφσκι, 
Μιχαήλ Ναζβάνοφ,  
Έλσα Ρατζίνα,  
Αναστάσια Βερτίνσκαγια

Διάρκεια 
140’

Διανομή  
NEW STAR

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Ένας καθηλωτικά μειλίχιος Άμλετ θέτει το γνωστό 
ερώτημα στη σωστή του βάση (και μετάφραση): 
«Ζωή ή ανυπαρξία;», αναρωτιέται σιωπηλά, μόνο με 
τη σκέψη, κοιτώντας κατάματα την κάμερα (εσένα) 
και μετά την ανταριασμένη, στη διαπασών ζωντανή, 
θάλασσα…

… εκείνη, που ξαποσταίνει μόνο για μια στιγμή, πολύ αργό-
τερα, ώστε να υποδεχτεί – για μια και μοναδική φορά – 
γαλήνια, στα υγρά σπλάχνα της, το λευκό, αιθέριο κορμί της 
συγχωρεμένης Οφηλίας: ως ένα από τα καίρια κεντημένα 
στην αφήγηση, αριστουργηματικά, βωβά πρελούδια (με 
«φωνή» είτε την πιστή στα τραγούδια του Σαίξπηρ, μουσική 
επένδυση του Ντμίτρι Σοστακόβιτς, είτε τους εσωτερικούς 
διαλόγους των ηρώων), που έρχεται ως – κάθε άλλο παρά 
οριστική ή βέβαιη – απάντηση στο παραπάνω, διαχρονικό 
δίλημμα του Άμλετ.

Δε βάζω το χέρι μου στη φωτιά για το αν αυτή η εκδοχή του 
πιο εμβληματικού, ίσως, σαιξπηρικού θνητού είναι η καλύ-
τερη που συνάντησες ή θα συναντήσεις ποτέ. Το βάζω, όμως 
(μέχρι τον ώμο, μη σου πω), για να επιμείνω ότι πρόκειται για 
την πιο επιβλητικά και καθαρόαιμα κινηματογραφική. Γιατί 
μπορεί ο «Εκκεντρικός» μαθητής του σοβιετικού πρωτομά-
στορα του σινεμά Σεργκέι Αϊζενστάιν, Κόζιντσεφ, να μένει 
ευλαβικά πιστός στο σαιξπηρικό κείμενο (εμπιστευόμενος τη 
μετάφρασή του στα ρώσικα στον μέγα λογοτέχνη, συμπα-
τριώτη του, Μπόρις - «Δόκτωρ Ζιβάγκο - Πάστερνακ), αλλά 
κάνει τις ασπρόμαυρες εικόνες του τόσο πρωτόγνωρα εκφρα-
στικές, που είναι σα να βιώνεις τον Άμλετ για πρώτη φορά.

Τα μεγαλύτερα από τη ζωή, αυστηρά κτίρια, με τα γεμάτα 
καταπιεστικές σκιές και δυσβάσταχτους όγκους, αχανή 
δωμάτια, αλλά κυρίως τα συνήθως ταραγμένα, φευγαλέα 
μελαγχολικά και κατ’ εξαίρεση ήσυχα, ανοχύρωτα τοπία της 

6 δεκεμβριου 2012

η γνωμη του mr. klein

Να κοιμηθεί κανείς ή να 
μην κοιμηθεί; Και πώς να 
κοιμηθεί, που γκαρίζανε 
στα ρώσικα για δυόμισι 
ώρες;
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αδάμαστης, επιβλητικής Φύσης, αντικατο-
πτρίζουν αλογόκριτα τα πάθη των πρωταγω-
νιστών αυτής της τραγωδίας. Εκείνων που 
τολμούν να πιστέψουν πως γνωρίζουν όλη 
την αλήθεια και αγωνίζονται για την αποκά-
λυψη και δικαίωσή της. Διαπράττοντας όμως 
έτσι, ακούσια, την υπέρτατη ύβρη, για να 
συνειδητοποιήσουν, όταν είναι ήδη αργά, πως 
ως ατελή όντα - κηδεμόνες ατελών κοινω-
νιών, δεν μπορούν να ορίσουν τη μοίρα τους. 
Μόνο το πώς θα σταθούν απέναντί της, ως 
συνειδητοί αποδέκτες της.

Μέσα σε αυτόν τον γοτθικό, αναπάντεχα 
εξπρεσιονιστικό και αδιαμφισβήτητα κινη-
ματογραφικό καμβά (που πλην του σινεμά 
του Αϊζενστάιν, φέρνει στο μυαλό και εκείνο 
του Μουρνάου και του Όρσον Γουέλς), το 
φως βρίσκει πάντα και ρίχνει άγκυρα στο 
πράο… «ένα πρόσωπο - χίλιες λέξεις» του 
Σμοκτουνόφσκι. Όχι ως φωτοστέφανο, αλλά 
ως εξομολογητής. Ενός Άμλετ υπόκωφου και 
απέριττου, που ουδέποτε φλερτάρει με την 
απελπισία της τρέλας ή την αλαζονεία της 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

«Κουλτούρα να φύγουμε», κινηματογρα-
φική ποίηση, για δεινούς λύτες (λόγω εξα-
ντλητικής διάρκειας και δυσανάγνωστης 
γλώσσας, τόσο στους ρώσικους διαλόγους 
όσο και στους λυρικούς υπότιτλους), που 
θα φέρει σε οργασμό σαιξπηρολάγνους 
και πωρωμένους σινεφίλ. Οι υπόλοιποι, 
προτιμήστε το στρίβειν δια του… popcorn.

movie clip

imdb

facebook page

link me

εκδίκησης. Τόσο ανθρώπινου, που γειώνει 
όλο το φιλοσοφικό φορτίο του φιλμ, μετουσι-
ώνοντάς το και σε (σπλαχνική) εμπειρία. Τα 
υπόλοιπα είναι σιωπή…

http://www.youtube.com/watch?v=Vp5Rz0LqUSM
http://www.imdb.com/title/tt0058126/
https://www.facebook.com/pages/Hamlet/105641769470778?fref=ts&rf=191322594236735
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http://freecinema.gr/fragoulis-in-3/

