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Συνηθίζουν να την αποκαλούν «καρέ-
κλα του σκηνοθέτη». Φέτος, όμως, τα 
μέλη της Ακαδημίας που ψηφίζουν 
για τα Όσκαρ την έκαναν να μοιάζει 

περισσότερο με... ηλεκτρική καρέκλα!

Πολλαπλά τα σοκ στην κατηγορία καλύτε-
ρης σκηνοθεσίας φέτος. Τομ Χούπερ. Όσκαρ 
σκηνοθεσίας το 2011. Φέτος, το δικό του «Les 
Misérables» διεκδικεί Όσκαρ καλύτερης ται-
νίας, αλλά ο ίδιος βρίσκεται εκτός πεντάδας. 
Κάθριν Μπίγκελοου. Όσκαρ σκηνοθεσίας το 
2010. Φέτος, το δικό της «Zero Dark Thirty» 
μπαίνει στη λίστα για το Όσκαρ καλύτερης 
ταινίας, η ίδια όχι. Μπεν Άφλεκ. Το μεγάλο 
φαβορί, ήδη από το περσινό Φεστιβάλ του 
Τορόντο. Το «Argo» προτείνεται ως καλύτερη 
ταινία, ο ίδιος μένει εκτός. Σα να τους έκοψαν 
τα πόδια, ξαφνικά!

Όχι. Δεν υπάρχει λογική στα Όσκαρ φέτος. 
Ούτε τους βρίσκεται ο καραμπινάτος τίτλος 
που θα σαρώσει και θα είναι όλοι ευχαριστημέ-
νοι, ούτε τι θα ψηφίσουν όλες αυτές οι χιλιάδες 
των μελών γίνεται να υποψιαστούμε, ούτε και 
ικανοποίηση θα νοιώσουμε στο φινάλε, σε ένα 

ένα κινηματογραφικό τοπίο ασαφές, που μοιά-
ζει περισσότερο με ελληνικές εκλογές που δεν 
βγάζουν αυτοδύναμη Κυβέρνηση...

Το πιθανότερο είναι να καταλήξουμε σε μια 
χρονιά που, και πάλι, δεν θα θέλουμε να θυμό-
μαστε σαν κάτι «δικό μας». «The King’s 
Speech», «The Hurt Locker», «Slumdog 
Millionaire», «The Departed», «Crash», 
«Million Dollar Baby», «Chicago»,  
«A Beautiful Mind» και πόσα ακόμη αμφι-
λεγόμενα Όσκαρ των τελευταίων ετών...  
Σου κάνει κέφι να τα ξαναδείς; Και να πεις, 
«ναι, το άξιζε»; Υπήρχαν καλύτερες ταινίες όλα 
αυτά τα χρόνια; Η απάντηση, μάλλον, είναι 
θετική. Αλλά... εδώ είναι Όσκαρ, κι ο θεσμός 
βάζει κάτω και τους κανόνες της Τσάιναταουν, 
πια. Θα το πεις το «Ξέχνα το, Τζέικ». Αλλά 
θα το ξενυχτήσεις και φέτος. Όπως περίμενες 
τον Άγιο Βασίλη με τα δώρα στα παιδικά σου 
χρόνια. Τα Όσκαρ μπορεί να γέρασαν (ή οι 
ταινίες να χάλασαν...), το παιδί μέσα σου, όμως, 
βαστάει. Ακόμη.

Editorial
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Hλίας Φραγκούλης

http://www.iliaskyriazis.com/
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ARGO (2012)
(ARGO)

η γνωμη του mr. klein

Έξι Αμερικάνοι πρέπει 
να το σκάσουν από την 
Τεχεράνη ζωντανοί και 
βρίσκει ένας τυπάς της 
CIA το πιο κουλό σενάριο 
και... μάντεψε με τι happy 
end τελειώνει! Ο τίτλος 
βγήκε έτσι γιατί το έργο 
είναι και αργό.

10 ιανουαριου 2013 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Δραματική Περιπέτεια

Σκηνοθεσία 
Μπεν Άφλεκ

Καστ 
Μπεν Άφλεκ, 
Μπράιαν Κράνστον,  
Άλαν Άρκιν,  
Τζον Γκούντμανρ

Διάρκεια 
120’

Διανομή  
VILLAGE FILMS

Μυθιστορηματική προσέγγιση της πραγματικής, 
ευφάνταστα… σινεφίλ, μυστικής αποστολής της 
CIA να φυγαδεύσει έξι Αμερικανούς διπλωμάτες (ως 
συνεργείο ταινίας επιστημονικής φαντασίας!) από το 
εκρηκτικά επαναστατημένο Ιράν στις αρχές των 80’s.

Αληθινή ιστορία, από εκείνες στις οποίες το Χόλιγουντ και τα 
Όσκαρ αδυνατούν να αντισταθούν, το «Argo» (όπως εξάλ-
λου και οι… ομοϊδεάτες του, λοιποί φετινοί οσκαρικοί παί-
χτες, «Lincoln», «Dark Zero Thirty», «Hitchcock» και «The 
Sessions»), όταν το είχα ακόμα μόνο ακουστά, δε μου γέμιζε 
το μάτι. Βλέπεις, είμαι από εκείνους που αγαπούν ανεπιφύ-
λακτα το σινεμά ως έκφραση φαντασίας και όχι ως παρε-
πόμενο της ιστοριογραφίας ή της ειδησεογραφίας. Με άλλα 
λόγια, όπως είχε γράψει κάποτε και ο Γιώργος Τζιώτζιος 
για το «True Lies» του Τζέιμς Κάμερον, προτιμώ, πάντα, τα 
«Αληθινά Ψέματα» κάποιων μεγάλων οραματιστών της 7ης 
Τέχνης, παρά τις ψεύτικες αλήθειες κάποιων άλλων - επί και 
εκτός οθόνης - δημαγωγών. 

Αν συνυπολογίσεις και το γεγονός ότι ο Άφλεκ ακόμα να με 
πείσει είτε ως ηθοποιός, είτε ως σκηνοθέτης, καταλαβαίνεις 
πως αυτό, το τελευταίο του πόνημα, με βρήκε πολύ αυστηρή 
απέναντί του. Κατάφερε όμως - τι ευχάριστη έκπληξη! - να 
με κερδίσει από τα πρώτα λεπτά του. Εκεί, στην εισαγωγή 
του, όπου ο σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής του κάνει ήδη 
προφανή την πρόθεσή του να θέσει την πραγματικότητα 

Controversy

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

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!



PAGE 7 



PAGE 8 | FREE CINEMA | ISSUE#44

στην υπηρεσία του σινεμά, με μια ευφάντα-
στη δημιουργική επιλογή, αντιστρόφως ανά-
λογη από εκείνη της βιτρίνας της μυστικής 
αποστολής που αφηγείται. Εκεί, αμέσως μετά 
τους λιγοστούς τίτλους αρχής, όπου η Ιστο-
ρία του Ιράν, πριν από τη μοιραία κατάλυση 
της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Τεχεράνη, 
στις 4 Νοεμβρίου του 1979, κατατίθεται ως 
storyboards / παρουσίαση μιας (υπό κατα-
σκευή) ταινίας. 

Συνδυάζοντας αρχειακά ειδησεογραφικά 
video και φωτογραφίες με ταιριαστά καρέ 
από τα storyboards μιας ταινίας επιστημονι-
κής φαντασίας (του «Argo», συνειδητοποιείς 
αργότερα, το οποίο υποτίθεται ότι πρόκειται 
να γυριστεί στο Ιράν με τη συμμετοχή των 
έξι, καταζητούμενων, Αμερικανών διπλωμα-
τών) και μια ψύχραιμη, απαθή αφήγηση / 
περιγραφή, ο Άφλεκ ξεμπροστιάζει, εμμέσως 
πλην σαφώς, την χωρίς ίχνος ανθρωπιάς ή 
προοπτικής, εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ 
(ειδικά) και της Δύσης (γενικά). Χωρίς διδα-
κτικές κορώνες, φόβο ή πάθος, ούτε, όμως, 
κριτική διάθεση ή ξεκάθαρη άποψη (αυτές 
αφήνονται στην ευχέρεια του κάθε θεατή 

ξεχωριστά), τα διεθνή πολιτικά παιχνίδια 
αποκαλύπτονται και φαντάζουν πιο εξωφρε-
νικά και απάνθρωπα από τις… από το έξω 
διάστημα δολοπλοκίες και τους κακούς ενός 
κινηματογραφικού παραμυθιού.

Όταν, με την ολοκλήρωση της εισαγωγής 
του, το «Argo» αλλάζει ταχύτητα, για να 
γίνει μάρτυρας της εισβολής στην Πρεσβεία, 
της απόδρασης των έξι από αυτή και της 
προσωρινής προσφυγής τους στο σπίτι του 
Καναδού πρέσβη, ίσα που προλαβαίνεις να 
ανησυχήσεις πως τελικά θα δεις μια ακόμα 
α λα Χόλιγουντ, ασφαλή εκδοχή μιας πραγ-
ματικής ιστορίας. Η αναπαράσταση της 
εποχής σε κάθε λεπτομέρεια των σκηνικών, 
κοστουμιών, μακιγιάζ και μαλλιών είναι κάτι 
παραπάνω από εύστοχη, ενώ τα όποια υπο-
νοούμενα πολιτικών ανησυχιών της αρχής 
ελάχιστα ίχνη αφήνουν πλέον και ποτέ σε 
πρώτο πλάνο. Ώσπου ένας μάλλον δευτε-
ροκλασάτος πράκτορας των μυστικών υπη-
ρεσιών των ΗΠΑ, ο Τόνι Μέντεζ (Άφλεκ), 
σκαρφίζεται την πιο «καλή κακή ιδέα» 
διάσωσης των καταζητούμενων, στο παιχνίδι 
μπαίνει ένας (από κάθε άποψη) πληθωρικός 
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μακιγιέρ (Γκούντμαν) και ένας ρεαλιστής 
κινηματογραφικός παραγωγός (Άρκιν), η 
τέχνη της κατασκοπείας μπλέκεται με την 
τέχνη του σινεμά και τα δεδομένα ανατρέπο-
νται.

Φλερτάροντας καίρια με κάθε πιθανό (ανά-
λογα με το θέμα του) ή απίθανο κινηματο-
γραφικό είδος, από το πολιτικό - ιστορικό 
δράμα εποχής και χαρακτήρων και το buddy 
movie (στην ακαταμάχητα απολαυστική 
σχέση των ατακαδόρων Λέστερ Σίγκελ / 
Άρκιν και Τζον Τσέιμπερς / Γκούντμαν) 
μέχρι την κωμωδία καταστάσεων (στη σικέ 
συνέντευξη τύπου του «Argo») και το κατα-
σκοπευτικό θρίλερ, η αφήγηση ξεφεύγει από 
τη σοβαροφανή πεπατημένη, προσφέροντας 
απλόχερα καθαρόαιμη, ζουμερή και απενο-
χοποιημένη κινηματογραφική διασκέδαση. 
Τι κι αν ο Άφλεκ - υπόκωφος στην πρόθεση, 
επίπεδος στο αποτέλεσμα - ως Μέντεζ ακόμα 
να πείσει για το ερμηνευτικό του σθένος. 
Είναι περιστοιχισμένος από τόσο φωτισμέ-
νους καρατερίστες ηθοποιούς (πλην των 
Άρκιν και Γκούντμαν που κλέβουν θριαμβευ-
τικά την παράσταση, δεν αποκλείεται επίσης 

να φας κόλλημα με τον Κράνστον στο ρόλο 
του ντόμπρου προϊσταμένου του Μέντεζ, 
Ο’ Ντόνελ, τον Σκουτ ΜακΝέρι ως τον πιο 
«δειλό», αλλά τελικά πιο ετοιμόλογο από 
τους φυγάδες διπλωμάτες, Τζο Στάφορντ, τον 
αγαπημένο Βίκτορ Γκάρμπερ του «Alias» και 
του «Τιτανικού» να ενσαρκώνει με σγουρό 
μαλλί και ακούραστη, ατρόμητη αισιοδοξία 
τον Καναδό πρέσβη, ή τον Κάιλ - «Super 8» 
- Τσάντλερ ως ένα από τα κωμικοτραγικά 
ασήμαντα και όμως πανίσχυρα στη σκακιέρα 
των αποφάσεων, ανδρείκελα / συμβούλους 
του Αμερικανού Προέδρου), που τον προ-
σπερνάς χωρίς κόστος.

Τι κι αν το τελευταίο σκέλος της διάσωσης, 
στο αεροδρόμιο, προκύπτει αδιάντροπα (έως 
εκβιαστικά) μυθοπλαστικό. Ενορχηστρώνει 
τόσο δεξιοτεχνικά τους κώδικες του σασπένς 
(με ένα καθηλωτικό παράλληλο μοντάζ, που 
τρέχει πέρα δώθε μεταξύ του Μέντεζ και των 
έξι διπλωμάτων να προσπαθούν να προλά-
βουν την πτήση τους, πείθοντας τις αρχές 
του αεροδρομίου ως μέλη κινηματογραφικού 
συνεργείου, των Σίγκελ και Τσέιμπερς να 
προσπαθούν να επιστρέψουν στα γραφεία 

Controversy
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της υποτιθέμενης εταιρείας παραγωγής του 
«Argo» για να επιβεβαιώσουν τις ψεύτικες 
ταυτότητες των παραπάνω, του Ο’Ντόνελ να 
παρακούει εντολές για να επανεκκινήσει την 
ύστατη ώρα ακυρωμένη από τον Πρόεδρο 
αποστολή, και των λειτουργών του Πύργου 
Ελέγχου να συνεχίζουν ατάραχοι, ανυποψί-
αστοι τη δουλειά τους) που αντανακλαστικά, 
ακούσια, γαντζώνεσαι από όπου βρεις και 
ξεχνάς να πάρεις ανάσα (ανακούφισης) μέχρι 
την έκβασή του.

Κάπως έτσι η πραγματικότητα γίνεται αλη-
θινό σινεμά, που λέει ψέματα όχι για να κρύ-
ψει, αλλά για να αποκαλύψει την αλήθεια, 
σε όσους δεν αρκεί η - ακόμα και ιδανική - 
κινηματογραφική διασκέδαση. Την αλήθεια, 
που αμφισβητεί τα όρια ανάμεσα στην τέχνη 
και στη ζωή, αντιστρέφοντας τον κανόνα που 
θέλει τη δε είδωλο στον καθρέφτη της μεν. 
Την αλήθεια, που λέει πως η Ιστορία, όπως 

και το σινεμά, γράφεται σχεδόν τυχαία, από 
αφανείς, πεισματάρηδες στα πιστεύω τους, 
πέρα για πέρα ατελείς (αντι)ήρωες και (αντί)
σταρ, που κάπου, κάπως, κάποτε πέτυχαν τον 
τέλειο συγχρονισμό των δυνάμεων και των 
αδυναμιών τους. Την αλήθεια, που όμως… 
στουκάρει άτσαλα στο ουρανοκατέβατο 
happy end - σκέτη αμερικανιά (με τη χειρό-
τερη δυνατή έννοια) του φιλμ. Εκεί, στην 
είσοδο του άσπρου σπιτιού με την αμερικα-
νική σημαία, όπου ο διαζευγμένος Μέντεζ 
ξανασμίγει ανώδυνα με τη γυναίκα (που δεν 
έχουμε ξαναδεί ή ακούσει) και το γιο του, τον 
οποίο βάζει για ύπνο στο γεμάτο κινηματο-
γραφικές αφίσες και παιχνίδια δωμάτιό του. 
Τόσο ταχτοποιημένα, αψυχολόγητα και αναί-
τια, συμπερασματικά αληθινά ψέματα ούτε ο 
Σπίλμπεργκ δε διανοείται…
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Ο Μπεν Άφλεκ είναι ένας μέτριος ηθοποιός 
που τα τελευταία χρόνια έχει αποφασίσει 
να ασχοληθεί και με τη σκηνοθεσία, κατά 
κάποιον τρόπο ζορίζοντας τον εαυτό του σε 
διαφόρων τύπων δράματα (γιατί έχει μεγα-
λώσει στο Χόλιγουντ και ξέρει, πρωτίστως, 
τους συναδέλφους του). Οι ηθοποιοί που 
γίνονται σκηνοθέτες στα μέρη εκείνα έχουν 
μια πολύ συγκεκριμένη ονείρωξη - επιθυ-
μία: βλέπουν τον εαυτό τους να κρατάει ένα 
Όσκαρ. Είδαν μέχρι και το Μελ Γκίμπσον ή 
τον Κέβιν Κόστνερ να το καταφέρνουν! 

Ο Άφλεκ είναι ο Γουόρεν Μπέιτι του σήμερα. 
Είναι ο νάρκισσος πρωταγωνιστής που φλερ-
τάρει με το δραματικό, με το πολιτικό και το 
«βασισμένο σε αληθινή ιστορία». Στην τρίτη 
του απόπειρα, με το «Argo», τα κάνει όλα 
και... συμφέρει! Ξεκινά με ό,τι πιο συναρπα-

Controversy

του Ηλία Φραγκούλη

στικό έχει να δείξει, για να θολώσει τη σκέψη 
σου και να σε κάνει να απορείς για το πως 
είναι δυνατόν να παρακολουθείς μια ταινία 
που σκηνοθέτησε ένας μέτριος ηθοποιός! Το 
εισαγωγικό flashback στην Ιστορία του Ιράν 
κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα σε συνδυ-
ασμό με την ανάμειξη που είχαν οι ΗΠΑ στα 
εσωτερικά της χώρας είναι υποδειγματικό. 
Το ίδιο και ο τρόπος με τον οποίο το ενσω-
ματώνει στη φιλμική δράση μέχρι το πρώτο 
τέρμινό της στα τέλη του ‘70, όπου μπλέκει 
πλάνα επικαίρων της εποχής με τη μυθοπλα-
σία, για να προσδώσει ένα ύφος ντοκουμέ-
ντου. Όχι, όλα αυτά δεν τα περίμενες από 
τον Άφλεκ. Σκηνή με σκηνή, όμως, προσγει-
ώνεσαι. Σε κάτι προσιτά χολιγουντιανό και 
απλοϊκό. Αλίμονο...
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Το «Argo» κινείται σε δύο άξονες. Τους έξι 
εγκλωβισμένους της Πρεσβείας των ΗΠΑ 
στην Τεχεράνη, οι οποίοι έχουν φυγαδευτεί 
προσωρινά στην αντίστοιχη του Καναδά 
και δεν ξέρουν πώς θα εγκαταλείψουν τη 
χώρα... ζωντανοί, και στην Αμερική της CIA 
που πρέπει να στήσει μια αναίμακτη μυστική 
αποστολή διάσωσης... με το ζόρι, αφού στην 
πραγματικότητα οι ανθρώπινες απώλειες 
«υπέρ πατρίδος» είναι καθημερινή υπόθεση, 
άψυχη και γραφειοκρατική. Το twist της 
ιστορίας αφορά την εμπλοκή του Χόλιγουντ, 
με το σενάριο που θέλει συνεργείο κινημα-
τογραφικό, πλαστής ταινίας επιστημονικής 
φαντασίας, να πηγαίνει εκεί για location 
scouting, επιστρέφοντας με τους έξι ατυ-
χείς Αμερικανούς. Το παρασκήνιο αυτής της 
μπλόφας, που εξελίσσεται χωρίς την απόλυτη 
έγκριση της CIA, είναι το πιο διασκεδαστικό 
και πετυχημένο κομμάτι του φιλμ, που ασκεί 
αυστηρότερη κριτική ειρωνευόμενο τη βιο-
μηχανία του θεάματος απ’ ότι στοχοποιώντας 
την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ για τις 
ευθύνες της. 

Ενώ το έργο τσουλάει ικανοποιητικά, σε 
αρκετά σημεία με ένα παράλληλο μοντάζ 
που δε σου αφήνει πολλά περιθώρια σκέψης, 

μπορείς σίγουρα να συνειδητοποιήσεις ότι 
ο Άφλεκ έχει ξεχάσει το δεύτερο βασικό-
τερο στοιχείο που έπρεπε να συνοδεύει την 
πλοκή: τους ανθρώπους! Οι έξι χαρακτήρες, 
για τους οποίους πρέπει να νοιαστούμε και 
να τους δούμε να διαφεύγουν με ασφαλή 
τρόπο, παραμένουν ως το τέλος της ταινίας 
ένα τσούρμο απρόσωπων κομπάρσων! 
Μαθαίνουμε γι’ αυτούς κάτι βασικά από ένα 
γρήγορο προφίλ. Και μόνο. Μετά από αυτό, 
παραμένουν απλές φιγούρες, δήθεν τραγικές 
μορφές, που το σενάριο δεν τολμά να αγγί-
ξει και ο φακός του Άφλεκ να δοκιμάσει να 
«δει» πιο βαθιά (εδώ τονίζεται και η αδυ-
ναμία του σκηνοθέτη απέναντι στο έμψυχο 
υλικό του...). Με λόγια απλά, αυτοί οι ήρωες 
δε συγκινούν ποτέ. Γιατί δεν τους γνωρί-
ζεις ουσιαστικά - και ούτε πρόκειται να τους 
μάθεις ποτέ. Το ίδιο ισχύει ακόμη και για το 
χαρακτήρα του Τόνι Μέντεζ. Γιατί «μάχεται» 
γι’ αυτούς τους ανθρώπους, με κίνδυνο τη 
ζωή του; Γιατί είναι η δουλειά του; Μα, ούτε 
καν σε αυτήν δεν υπακούει! Είναι ένας υπέ-
ροχος άνθρωπος, ένας αγνός αλτρουιστής; 
Και γιατί, τότε, βρίσκεται σε διάσταση με τη 
σύζυγό του και η προσωπική του ζωή είναι 
ένα τίποτα; Μας ενδιαφέρει που στο τέλος 
θα βρει την πόρτα του σπιτιού του ανοιχτή, 
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Controversy

για να επιστρέψει στην οικογένειά του; Πότε 
έγινε πάλι αυτό και δεν το πήραμε χαμπάρι; 
Αρκεί το να γίνεις ήρωας για την Αμερική, 
για να σου συγχωρεθούν όλα; Σε ένα χολι-
γουντιανό σενάριο, ίσως...

Η κατιούσα του «Argo», δυστυχώς, παίρνει 
μπάλα και την κλιμάκωση της απόδρασης, 
με μια μακρόσυρτη σεκάνς που αποδεικνύει 
ξανά τους μέτριους χειρισμούς του Άφλεκ ως 
σκηνοθέτη. Το σασπένς απουσιάζει (ακόμη κι 
αν δε γνωρίζεις κάτι παραπάνω για τη μοίρα 
αυτών των ηρώων) και το μοντάζ δεν είναι 
αρκετό για να συμπληρώσει τις ελλείψεις 
(πόσο ειρωνικό, όταν ένα από τα στοιχεία 
του «παίζουν» σε αυτό το κομμάτι είναι και 
μερικά storyboards από το φιλμ «βιτρίνα»...). 
Όποιος πει ότι αγχώθηκε εδώ, μάλλον δεν 
έχει ξαναδεί το «Εξπρές του Μεσονυκτίου» 
(1978) αρκετά πρόσφατα. Και μιλώντας περί 
70’s, με λίγα ανόητα κουρέματα κι ένα τυπικό 
βεστιάριο δε στήνεις ταινία περιόδου!

Θα έκανα τα στραβά μάτια για το «Argo» αν 
το αντιμετωπίζαμε - βλέπαμε μονάχα σαν μια 
ανάλαφρη περιπέτεια που σκοπό έχει να δια-
σκεδάσει και να ξεχαστεί μετά από δύο ώρες. 
Αυτό το καταφέρνει. Ο Άφλεκ, όμως, παρα-
μένει πάντοτε ένας φιλόδοξος «δημιουργός», 

που πρέπει να οδηγήσει το έργο του μέχρι 
την επίτευξη των στόχων του: της χειραγώ-
γησης του μέσου Αμερικανού θεατή και των 
οσκαρικών βλέψεων. Το φινάλε, λοιπόν, πρέ-
πει να περιλαμβάνει την αμερικανική σημαία 
σε θέση «κλειδί», αλλά και να κλείσει το μάτι 
στα μέλη της Ακαδημίας, δίνοντας την εντύ-
πωση ότι το Χόλιγουντ μπορεί να μετατραπεί 
από τη μια στιγμή στην άλλη και σε... real 
life super-heroes, που, κατόπιν, θα γίνουν οι 
iconic «προστάτες» των επόμενων γενιών, σε 
μορφή... merchandising (προσέξτε το διάκο-
σμο του δωματίου του γιου του Μέντεζ). Ναι, 
αν το «Argo» καταλήξει να είναι το φετινό 
Όσκαρ καλύτερης ταινίας, δε θα εκπλαγώ 
καθόλου.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HpM85jkbm7M
http://argothemovie.warnerbros.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HpM85jkbm7M
http://www.imdb.com/title/tt1649419/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/argomovie
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BREATH OF THE GODS - 
A JOURNEY TO THE ORIGINS 
OF MODERN YOGA (2012)
(DER ATMENDE GOTT - REISE ZUM URSPRUNG 
DES MODERNEN YOGA)

Είδος 
Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία 
Γιαν Σμιντ-Γκάρε 

Διάρκεια 
105’

Διανομή  
CINEDOC

της Βικτωρίας Μιχαήλ

Γερμανός σκηνοθέτης, θιασώτης της γιόγκα, ψάχνει 
σε ινδικό έδαφος τη σύγχρονη απαρχή της ως ολιστι-
κής άσκησης - trend στα διδάγματα του ανανεωτή της 
και στην κληρονομιά του, σε δύο επιζώντες μαθητές 
και στην οικογένειά του. Τη... βρίσκει;

Ο «σοφός» Τ. Κρισναματσάρυα ίδρυσε την πρώτη σχολή 
γιόγκα με... σπόνσορα το Μαχαραγιά της Μυσώρης το 1934, 
έστρωσε - μεταξύ πολλών άλλων - και τα 6 παιδιά του στις 
sutra, θεμελίωσε (ριζοσπαστικοποιώντας) αυτό το δώρο του 
θεού Σίβα στους Βραχμάνους και πέθανε ακμαίος το 1989, 
στα 99 του. Και η απόπειρα ενός κινηματογραφιστή έως 
σήμερα εκγυμνασμένου στην καταγραφή των παραστατικών 
τεχνών (κυριότατα της μουσικής, του θεάτρου και της όπε-
ρας) να εντοπίσει με το ζόρι την αναγέννηση του sport στον 
20ο αιώνα, ακολουθώντας αποκλειστικά τα λιγοστά χνάρια 
του δυτικά (υπο)τιθέμενου ως πατριάρχη του, τιραμολάρει 
ως ένα - άλλοτε αρκετά, άλλοτε λιγότερο σαγηνευτικό και 
σύνολα ημιπειστικό - παραμύθι, σα να λέμε ο «Μόγλης, το 
Παιδί - Λάστιχο». 

Είναι, όμως, λιγότερο το περιστασιακό hot στερεότυπο (ένας 
γόης φιδιών που «σκάει» πιασάρικα άσχετα) ή η χάθα «Λόγια 
του Αέρα» (από τη θρυλούμενη κατακτημένη ικανότητα του 
«δασκάλου» να σταματάει την καρδιά του επί δίλεπτο μέχρι 
την αυτοίαση του καρκίνου ενός απ’ τους συνεχιστές του) και 
περισσότερο η οσφυοκαμψία στο corpus 5 χρόνων γυρισμά-
των που προκαλούν μια γενικότερη αίσθηση μουδιάσματος 
εδώ. Τα τετ α τετ με το σόι και τους 2 επιγόνους της τέχνης 
του Κρισναματσάρυα (το σάρι κριτικής στο μέντορα απ’ τον 
έναν τους δρα σχεδόν θεραπευτικά στο νευροκαβαλίκεμα 
comme il faut τοποθετήσεων εδώ); Ο ίδιος ο δημιουργός του 

10 ιανουαριου 2013

η γνωμη του mr. klein

Ντοκιμαντέρ για τη 
γιόγκα κι έναν δάσκαλο 
Κρισναμαρητιμασλές. Και 
το παίζουνε στους σινεμά-
δες. Έλα μουνί στον τόπο 
σου!
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φιλμ ως αντιαποστασιοποιημένη ατραξιόν 
(το ότι εντέχνως προσπερνάει σε ένα πλάνο 
το αν καταφέρνει τελικά ιδίοις χερσί τη 
στήριξη στο κεφάλι είναι ένα ακόμα κομπο-
γιαννίτικο ξεγλίστρημα εδώ); Οι διασωσμένες 
σε 8mm λήψεις του κουρούπα mentalist εν 
πλήρει ευλυγισία (ο «Νοσφεράτου» συναντά 
το «Ο Σίμων της Ερήμου»); Οι φιξιόν αναπα-
ραστάσεις των σεμιναριακών shows του στο 
παλάτι του μαικήνα (το πιο arty πάτημα εδώ, 
με Προκόφιεφ, Ραχμάνινοφ και, ευφυώς, την 
άρια «Άσμα του Ινδού Προσκεκλημένου» 
από το «Sadko» του Ρίμσκι-Κόρσακοφ να 
στρώνουν ένα κομψό ευρωπαϊκό πιανιστικό 
χαλί κάτω από την εκάστοτε λεπταίσθητη, α 
λα βωβό σινεμά δραματο-ποίηση); 

Όλα, όσο και να κοψομεσιάζονται στη μοντάζ 
shala, δεν καθαρίζουν τα τσάκρα του αφηγή-
ματος, το οποίο ισορροπεί για ώρα επίφοβα 
μεταξύ του ταξιδιωτικού οδοιπορικού συνε-
ντεύξεων, του reality εγχειριδίου wellness, 
του promo oriental γυμναστικών επιδείξεων 
και της diy ημι-ιστοριοδιφίας, έχοντας ενίοτε 
εν κρυπτώ στυλωμένα τα πόδια στη θέση 
«βεριτέ exotica». Τουλάχιστον, μολονότι αυτό 
το συσπάσεων φιξιόν ντοκιμαντέρ δεν (εμ)
φυσάει (Έβδομη Τέχνη στη διάνοιά σου), 
επιτυγχάνει την εμπέδωση του «νους υγιής 
εν σώματι υγιεί» ως mantra εφαρμοσμέ-
νης ευεξίας, ει μη ανατολικής φιλοσοφίας, 
αναπάντεχα στο τέλος. Όταν ο γλαφυρά 
ευφραδής Ιγιένγκαρ αποδεικνύει πέραν 
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν είσαι της κάστας, θα σε φέρει μέχρι 
και σε κατάσταση νιρβάνας. Αν είσαι του 
doc και του arthouse, θα αυτοσυγκεντρω-
θείς στα vintage γοητείας πλάνα αρχείου 
και τα κομψά σκετς δραματοποίησης. Οι 
ρέστοι, θα τη δείτε εδώ κάπως «Εν Αγκα-
λιά de Κρισγιαούρτι». Έλληνα μεταφρα-
στή που αναγραμμάτισες δις τη «Μαχα-
μπαράτα», κάτσε στα καρφιά και ψέλνε 
ως ομ «Είναι για Μένα».

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

πάσης αμφιβολίας τις γνώσεις του στην προ-
πονητική των φυσικών επιστημών και την 
ορθοπεδική, καθοδηγώντας καταλεπτώς τον 
auteur πώς να μείνει... όρθιος - στο ανάποδο 
ως νεοπροσήλυτος του αθλήματος και με 
συλλογιστική σπονδυλοδεσία ως σκηνοθέ-
της. «Όταν κατορθώνεις να ελέγξεις πλήρως 
το πνεύμα σου, αγιάζεις», λέει ο έγκριτος 
μπάρμπα-γιόγκι, για να ξεσπάσει αμέσως σε 
γέλια με το απόφθεγμά του. Χάσαμε το κορμί 
της τεκμηρίωσης, πατριώτη, αλλά ο διαλο-
γισμός είχε τη δική του γοητεία. Τώρα, σε τι 
φακίρικο θέαμα ή Σανσκριτικά συνίστατο 
αυτή, μόνο ο guru γνωρeasy (;). Προσωπικά, 
ψιλοανάσανα όταν άφησα την άσανα…

http://www.breathofthegods.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=79XZmXfbqk8
http://www.imdb.com/title/tt2357007/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/breathofthegods
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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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Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΜΕ ΤΟ 
ΠΡΙΟΝΙ 3D (2013)
(TEXAS CHAINSAW 3D)

Είδος 
Τρόμου

Σκηνοθεσία 
Τζον Λούσενχοπ 

Καστ 
Αλεξάντρα Νταντάριο, 
Νταν Γέιγκερ, 
Τομ Μπάρι, 
Τάνια Ρέιμοντ

Διάρκεια 
92’

Διανομή  
ODEON

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Η ανήσυχη νεαρή Χέδερ μαθαίνει πως είναι υιοθε-
τημένη, όταν η βιολογική γιαγιά της πεθαίνει και της 
αφήνει κληρονομιά σπιταρόνα στο Τέξας. Φτάνοντας 
εκεί, όμως, συνειδητοποιεί - με τον... χειρότερο τρόπο 
- πως πάει πακέτο με τον αιμοδιψή ξάδελφό της!

Η πρωτότυπη (δια χειρός Τόμπι Χούπερ) ταινία του 1974, 
«The Texas Chainsaw Massacre», με τον ελληνικό τίτλο - 
σήμα κατατεθέν, παρά την αστοχία του, «Ο Σχιζοφρενής 
Δολοφόνος με το Πριόνι», είναι εμβληματική, κλασική στο 
είδος της και αγέραστα, ανεξίτηλα, μέχρι το μεδούλι σου 
τρομαχτική, γιατί αποτελεί μια άνευ επεξηγήσεων, αναλύ-
σεων, δικαιολογιών και θεωριών, απέριττα ρεαλιστική και 
αλογόκριτα αιματοβαμμένη καταγραφή της νοσηρής καθημε-
ρινότητας μιας (μεγάλης και αγαπημένης) οικογένειας κανι-
βάλων.

Αυτό, το κάτι-σαν-sequel εκείνου του αρχετυπικού κινηματο-
γραφικού εφιάλτη μπορεί να πετάει σωστά τον άδικο χαρα-
κτηρισμό «Σχιζοφρενής» από τον ελληνικό τίτλο του, αλλά 
όλα τα άλλα τα κάνει λάθος. Ρεαλισμός, και δη απέριττος, 
είναι άγνωστη λέξη στο (έτσι κι αλλιώς φτωχό) κινηματο-
γραφικό του λεξιλόγιο, καθώς οι εκβιαστικές σεναριακές (και 
όχι μόνο) απιθανότητες διαδέχονται η μια την άλλη: η Χέδερ 
αφήνει τον άγνωστο νεαρό που μάζεψε με την παρέα της από 
το δρόμο μόνο στο καινούργιο της σπίτι / παλάτι για να πάει 
για ψώνια, η ουρανοκατέβατα πάμπλουτη γιαγιά κρατούσε 
με αγάπη (!), ως σωματοφύλακα (;), κλειδαμπαρωμένο στο 
υπόγειο τον διεστραμμένο εγγονό της, που σκοτώνει κόσμο 
με αλυσοπρίονο γιατί θα ήθελε να είναι γυναίκα ή απλά 
επειδή είναι καθυστερημένος (αυτή κι αν είναι άστοχη και 
άδικη διαπίστωση), ο ίσως έντιμος - αλλά μάλλον ηττοπαθής 
- σερίφης δεν τα πηγαίνει εξ αρχής καλά ούτε με το Δήμαρχο, 
ούτε με την αυτοδικία, αλλά τελικά αφήνει και τον μεν να 
κάνει ό,τι του καπνίσει και τα - αγαπημένα, τελικά - ξαδέλ-

10 ιανουαριου 2013

η γνωμη του mr. klein

Άντε σπίτι σου, μωρή 
χορεύτρια, που θα βάλεις 
και 3D στον Leatherface 
χωρίς να σου’ ρχεται το 
σπληνάντερο στη μούρη! 
Ουστ, παλιοσακαφιόρα!
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φια τα κουμάντα τους (αρκεί μετά να… καθα-
ρίσουν), ενώ η καλύτερη φιλενάδα τής Χέδερ 
- καταχρηστικό νυμφίδιο μας πετά κάθε λίγο 
και λιγάκι τα οπίσθιά της στη μούρη, για 
να αναμετρηθεί προφανώς με το ζηλευτό, 
σχεδόν πάντα και όλο στη φόρα στήθος της 
κολλητής της. Ουφ! 

Ακόμα κι έτσι, όμως, αυτό το… τερατούρ-
γημα θα είχε κάποιο λόγο ύπαρξης, αν είχε 
επενδύσει πιο πολύ σε ξεκοιλιάσματα, ακρω-
τηριασμούς και πηχτό αίμα (και όχι μόνο σε 
δύο, με το ζόρι χορταστικές splatter σκηνές), 
εκμεταλλευόταν καλύτερα το 3D ή προέκυ-
πτε κάπως, κατά λάθος αστείο. Ως έχει, δεν 
είναι τίποτα άλλο από μια σαθρή αφορμή για 
τη θαυμάσια retro, στη σύλληψη και στην 
εκτέλεσή της, σεκάνς των τίτλων της αρχής 
(που ως μικρού μήκους θα στεκόταν και από 
μόνη της μια χαρά) ή για μια πρώτη γνωριμία 
με τον - φτυστός ο θρυλικός μπαμπάς του - 
Σκοτ Ίστγουντ

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν είσαι… νεογέννητος θεατής του σινεμά 
και δεν έχεις την εμπειρία ούτε του αρι-
στουργηματικού πρωτότυπου, ούτε του 
εν έτει 2003, όχι σπουδαίου, αλλά κάτι 
παραπάνω από αξιοπρεπούς remake (με 
τη Τζέσικα Μπίελ, ντε), ίσως να μην κλά-
ψεις τα 10 ή 12 ευρώ του εισιτηρίου (3D 
γαρ) και τα 92 ξοδεμένα από τη ζωή σου 
λεπτά της διάρκειάς του.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.texaschainsaw3d.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9hC-_FbaZfg
http://www.imdb.com/title/tt1572315/
https://www.facebook.com/TexasChainsaw3D
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΑΡΟΝ ΤΕΪΛΟΡ-ΤΖΟΝΣΟΝ

ΑΑΡΟΝ ΤΕΪΛΟΡ-ΤΖΟΝΣΟΝ 
Γ@#% ΤΟΥΣ ΕΡΩΤΕΣ
του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Η Άννα Καρένινα χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της 
για δαύτον! Ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον μιλά στο FREE 
CINEMA για την εμπειρία του δίπλα στον Τζο Ράιτ, 
με παρτενέρ την Κίρα Νάιτλι, σε μια πολύ... fucking 
αποκλειστική συνέντευξη.
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Το όνομά του μπορεί να μην το έχουν 
συγκρατήσει ακόμη ούτε και οι συστηματικοί 
θεατές, ειδικά από τη στιγμή που το άλλαξε, 
προσθέτοντας το όνομα της γυναίκας του, 
όμως, ο 22χρονος Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον 
(πρώην σκέτος Τζόνσον) εξελίσσεται σε περι-
ζήτητο νεαρό πρωταγωνιστή. 

Παίζει από τα έξι του χρόνια και έγινε γνω-
στός ερμηνεύοντας τον νεαρό Τζον Λένον 
στο «Όλοι Θέλουν Λίγη Αγάπη», που 
σκηνοθέτησε η νυν σύζυγός του, Σαμ Τέι-
λορ-Γουντ (τότε), η οποία άλλαξε το όνομά 
της σε Σαμ Τέιλορ-Τζόνσον. Η σχέση του 
με την πολυ-καλλιτέχνιδα (σκηνοθέτρια, 
φωτογράφο, εικαστικό, μουσικό) προκάλεσε 
ειρωνικά σχόλια, καθώς εκείνος τότε ήταν 17 
χρονών και εκείνη... 23 χρόνια μεγαλύτερή 
του. Η σχέση, όμως, εξελίχθηκε σε γάμο με 
δύο παιδιά. Άρα, τα έντονα πάθη δεν τού 
ήταν άγνωστα όταν ο Τζο Ράιτ ζήτησε από 
τον Τζόνσον, ο οποίος εν τω μεταξύ έπαιξε 
στο «Kick-Ass», το «Albert Nobbs» και 
την «Αγριότητα», να υποδυθεί το Βρόνσκι, 
τον νεαρό αξιωματικό που αναστατώνει την 
καρδιά και τη ζωή της Καρένινα. 

Όταν συναντηθήκαμε στο Λονδίνο, προσπα-
θούσα να καταλάβω τι γοητευτικό τού βρί-
σκουν οι σκηνοθέτες. Μέσα στα μασημένα 
λόγια, τα αμέτρητα «fucking» που πετούσε 
ανάμεσα στις λέξεις και τη μετεφηβική διά-
θεση, μιλούσε συγκροτημένα για το ρόλο του 
και για την εμπειρία του με τους σκηνοθέτες 
με τους οποίους έχει συνεργαστεί. 

Ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση στο 
χώρο του γυρίσματος;

Δεν έχω κάνει δράματα εποχής και σκέφτηκα 
ότι αν ήταν να κάνω μια τέτοια ταινία, θα 
έπρεπε να την κάνω με τον Τζο Ράιτ. Αυτό 
ήταν το βασικό κίνητρο, όπως και ότι το 
σενάριο είχε γράψει ο Τομ Στόπαρντ. Είναι 
πάντα ενδιαφέρον να κάνεις κάτι διαφορε-
τικό απ’ ό,τι έχεις κάνει προηγουμένως, ώστε 
να πειραματίζεσαι, να ανακατεύεις λίγο τα 
πράγματα και να κρατάς και την ισορροπία 
σου. Ο Τζο είχε ένα συναρπαστικό όραμα και 
εγώ την περιέργεια να δω πώς θα το κάνει 
πραγματικότητα. Οι συνηθισμένες ερωτήσεις 
στην αρχή ήταν: «Είναι πιστό στο βιβλίο;» 
και «Αισθάνεσαι ότι μπορεί να απογοητεύ-
σεις κάποιους;». Στο τέλος δε με ένοιαζε 
τίποτα. Ήθελα μόνο να κάνω αυτό που είχε 
στο μυαλό του ο Τζο. Και αυτό είναι το σημα-
ντικό για μένα. Δε με ενδιαφέρει το τελικό 
αποτέλεσμα, αν και είναι σπουδαίο. Δε χρει-
άζεται να δω τον εαυτό μου εκατό fucking 
φορές. Δεν το έκανα γι’ αυτό.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΑΡΟΝ ΤΕΪΛΟΡ-ΤΖΟΝΣΟΝ
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Αισθάνεσαι να ταυτίζεσαι καθόλου με 
τη ρομαντική πλευρά της ιστορίας;

Με συγκίνησε πολύ όταν διάβασα το σενά-
ριο. Πολλοί από τους χαρακτήρες έχουν ένα 
βάθος και κάνουν ένα συναισθηματικό ταξίδι, 
που δε βλέπει απαραίτητα όποιος δει και την 
ταινία. Η ταινία πιστεύω ότι είναι η ιστορία 
ενός χαρακτήρα, της Καρένινα, και όλοι οι 
άλλοι παρουσιάζονται με τον τρόπο που τους 
βλέπει και τους συγκινεί εκείνη. Η ιστορία 
έχει να κάνει με το πόσο μακριά μπορεί να 
φτάσεις για την αγάπη. Μ’ αυτή την έννοια, 
μπορώ να ταυτιστώ με το Βρόνσκι. Πιστεύω 
ότι μέχρι να συναντήσει την Άννα, δεν είχε 
ξανανιώσει ποτέ έτσι. Είναι μια εξαιρετική 
γυναίκα που δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια 
σου από πάνω της, όχι μόνο για την ομορφιά 
της, αλλά και για την αίσθηση μυστηρίου που 
φέρει. Την ερωτεύεται, λοιπόν, ο Βρόνσκι, 
αν και δίνει την εντύπωση ότι της την πέφτει 
όπως σε κάθε άλλη γυναίκα και ότι θα τη 

γαμήσει και θα πάει παρακάτω. Την ακολου-
θεί, όμως, γιατί είναι ειλικρινής με τα αισθή-
ματά του και εγκαταλείπει τη δουλειά του 
και όλα τα άλλα. Αυτό το βρίσκω ρομαντικό. 
Χρειάζεται να είσαι ρομαντικός για να δεις 
την ταινία; Όχι απαραίτητα. Όπως δε σημαί-
νει ότι αν θεωρείς τον εαυτό σου ρομαντικό, 
θα σου αρέσει οπωσδήποτε. Η ταινία έχει 
μια άλλη ανάγνωση. Μιλάει περισσότερο για 
τη θεατρικότητα στις σχέσεις της ρωσικής 
αριστοκρατίας. Έπαιζαν θέατρο, παρίσταναν 
τους Γάλλους και η ζωή τους ήταν όλο παρε-
λάσεις και γιορτές. Ναι, στην ταινία όλα αυτά 
φαίνονται όμορφα, όμως, το ωραίο δεν είναι 
αυτομάτως fucking romantic.
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Υπάρχουν σκηνές που φαίνονται ιδιαί-
τερα δύσκολες. Κάνατε πολλές πρόβες;

Υποτίθεται ότι θα έπρεπε να κάνουμε πολλές, 
αλλά, τελικά, δεν είχαμε πολύ χρόνο. Για 
τη σκηνή του χορού, που ήταν και γαμώ τις 
δύσκολες, κάναμε πρόβες για λιγότερο από 
μια βδομάδα και ο καθένας μας με άλλον 
παρτενέρ, επειδή η Κίρα είχε περισσότερα 
γυρίσματα. Πολύ δύσκολη ήταν και η ερω-
τική σκηνή, που ήταν ολόκληρη χορογραφη-
μένη, σαν ένα κομμάτι χορού δύο λεπτών. 
Ο Τζο, όμως, το γύρισε πολύ κοντινό και δε 
φαίνεται όλη αυτή η δουλειά στην κίνηση.

Γνώριζες την Κίρα Νάιτλι πριν από τα 
γυρίσματα;

Όχι, δε γνωριζόμασταν. Και, ευτυχώς, 
είναι ένα γνήσια αξιαγάπητο κορίτσι, πολύ 
επαγγελματίας και δεν ήταν δύσκολο να τα 
βρούμε και να κάνουμε παρέα. Βοήθησε ότι 
στις πρόβες το κλίμα ήταν ευχάριστο και ότι 
χορεύαμε πάρα πολύ. Και είναι καλό να έχεις 
έναν βολικό άνθρωπο δίπλα σου όταν είσαι 
fucking ιδρωμένος.

Έκανες την «Άννα Καρένινα» αμέσως 
μετά την «Αγριότητα». Πόσο διαφο-
ρετικοί είναι ο Τζο Ράιτ και ο Όλιβερ 
Στόουν;

Πολύ διαφορετικοί. Ο Όλιβερ είναι... (τερά-
στια παύση) Ο Όλιβερ κάνει δέκα συζητήσεις 
ταυτόχρονα και αν δεν μπορείς να τον παρα-
κολουθήσεις, τη γάμησες. Είναι πολύ έξυπνος 
και είναι ο τύπος που του αρέσει να ρουφάει 
γνώσεις και να αμφισβητεί τα πάντα. Σε έχει 
συνέχεια στις μύτες των ποδιών, γιατί ρωτάει 
συνέχεια τι και πώς και σε κάνει να αμφι-
βάλλεις για τον εαυτό σου. Από τη μία είναι 
συναρπαστικό, αλλά από την άλλη σκεφτό-
μουν συνέχεια, «Θεούλη μου, έχω και γαμώ 
τους πονοκέφαλους». Είναι πολύ έντονη 
εμπειρία να δουλεύεις μαζί του. Ο τύπος 
είναι θρύλος. Έχει δουλέψει με όλους τους 
σπουδαίους. Και επειδή σκέφτεται συνέχεια, 
σχεδόν ακούς το μυαλό του να κάνει κλικ, 
σε πιέζει και σε αναγκάζει να σκέφτεσαι και 
να κάνεις κάτι καλό. Ο Τζο από την άλλη 
πλευρά, βγάζει δυνατές ερμηνείες, αλλά το 
κάνει με άλλον τρόπο. Του αρέσει να μιλάει 
πολύ με τους ηθοποιούς, να ρωτάει τη γνώμη 
τους, να κάνει πρόβες. Εγώ λειτουργώ πολύ 
περισσότερο με το ένστικτο. Δεν μπορώ να 
αρθρώσω ακριβώς αυτό που σκέφτομαι και 
να το πω πριν να το κάνω. Προτιμώ να μου 
πεις να κάτσω σε μια fucking καρέκλα και να 
αντιδράσω σε κάτι. Μου άρεσε, όμως, να τον 
βλέπω να μιλάει με την Κίρα και νομίζω ότι 
αυτό με βοήθησε περισσότερο να καταλάβω 
τι ήθελε και πώς σκεφτόταν. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΑΡΟΝ ΤΕΪΛΟΡ-ΤΖΟΝΣΟΝ
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Πώς σκέφτεσαι την καριέρα σου στη 
συνέχεια; Υπάρχει κάτι που ονειρεύε-
σαι να κάνεις;

Δεν ξέρω, δε σκέφτομαι με τέτοιον τρόπο 
τη δουλειά, δε σκέφτομαι με πολιτικούς 
όρους. Ένα όνειρό μου θα ήταν να δουλέψω 
με τη Σαμ, τη γυναίκα μου. Έχουμε σκεφτεί 
κάποια projects, αλλά θέλουμε να μπορούμε 
να έχουμε τον δημιουργικό έλεγχο. Για την 
ώρα, σε ό,τι αφορά την καριέρα μου, ελπίζω 
στο μέλλον να... συνεχίσω να την έχω. Και 
να κάνω ρόλους με ενδιαφέρον και προκλή-
σεις. Μ’ αρέσει να αλλάζω. Είναι το διασκε-
δαστικό κομμάτι της δουλειάς. Μ’ αρέσει 
να δοκιμάζω προφορές, να βάζω το fucking 
κοστούμι και να ετοιμάζομαι για γύρισμα, να 
αλλάζω μαλλιά.

Και τα ξανθιά σγουρά μαλλιά που έχεις 
ως Βρόνσκι;

Τα μαλλιά δε μου άρεσαν καθόλου! Από την 
αρχή το είπα ότι δεν ένιωθα καθόλου άνετα. 
Καταλαβαίνω ότι ήθελαν να δώσουν την 
εικόνα του «όμορφου» νεαρού. Αλλά για 
μένα αυτή είναι η εικόνα της ομορφιάς που 
έχουν για τα αγόρια τα fucking έφηβα κορι-
τσάκια. Εγώ, όταν βλέπω τέτοια «ομορφιά», 
λέω «μπλιαχ». Στο βιβλίο τον περιγράφει 
μελαχρινό και με ελαφριά φαλάκρα. Και 
είχα χαρεί ότι θα με κάνουν έτσι. Τελικά, μου 
είπαν ότι δε θα με κάνουν φαλακρό. Ξύρισαν 
το κεφάλι του Τζουντ (Λο) και τον έκαναν 
σαν τον fucking πρίγκηπα Κάρολο, για να 
δώσουν την εικόνα της εξουσίας.
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http://freecinema.gr/fragoulis-in-3/

