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Τ
ην περασμένη εβδομάδα πήγα να δω 
ξανά στη μεγάλη οθόνη την «Άννα 
Καρένινα» του Τζο Ράιτ. Η ουρά 
έξω από την αίθουσα έκανε γωνία και 

πλησίαζε το επόμενο στενό του τετραγώνου! 
Έκοψα εισιτήριο, μπήκα με τους φίλους μου 
στον κινηματογράφο, η πληρότητα εντός ήταν 
κάτι το απρόσμενο. Τι το ξεχωριστό έχουν όλα 
αυτά; Η ταινία δεν προβάλλεται σε multiplex. 
Είναι, όμως, ένα στουντιακό «προϊόν». Και το 
γεγονός ότι εισπρακτικά βρίσκεται στα 70.000 
εισιτήρια στην Ελλάδα, χωρίς την υποστήριξη 
των πολυκινηματογράφων, σημαίνει πολλά. 

Αρχικά, η όλη αίσθηση μου έφερε στο νου τις 
ωραίες εποχές που τα σινεμά - τα οποία βρί-
σκονται κοντά μας - γέμιζαν από κόσμο. Επο-
χές στις οποίες το να βγεις από το σπίτι για να 
παρακολουθήσεις μια ταινία ήταν η μεγάλη 
έξοδος, μια γλυκιά ιεροτελεστία που δήλωνε 
τη σημασία της επιλογής αυτού του μέσου ως 
διασκέδαση. Επίσης, ο κόσμος που βρισκόταν 
μέσα σε αυτή την αίθουσα είχε επιλέξει συνει-
δητά το έργο που επρόκειτο να παρακολου-
θήσει. Δεν είχε σταθεί τυχαία στην ουρά ενός 
ταμείου, αντιμέτωπος με διαθεσιμότητα ή μη 

εισιτηρίων και μια μικρή πληθώρα εναλλακτι-
κών τίτλων που θα γέμιζαν τις ώρες του, για να 
μην πει πως βγήκε άδικα από το σπίτι... 

Μπορεί να μην το συνειδητοποιείς συχνά, 
όμως, σκέψου ξανά: πόσοι από τους θεατές που 
βρίσκονται γύρω σου σε μια αίθουσα multiplex 
σχετίζονται με αυτό που θα δουν επί της οθό-
νης; Την τελευταία φορά που έζησα αυτή την 
εμπειρία, ο κόσμος διάλεγε ταινία μπροστά 
στο ταμείο, επί τόπου! Και στα διπλανά καθί-
σματα, ένα ζευγαράκι αναφωνούσε πως θα 
ήθελε να δει ένα κοινωνικό δράμα που έπαιζε 
στα trailers (και σε διπλανές αίθουσες), αντί 
της ταινίας του Ντέιβιντ Φίντσερ που θα ακο-
λουθούσε!

Όχι, δεν είναι έγκλημα το να προτιμάς τα 
multiplex. Και δεν είμαι καν εχθρός τους. Αυτό 
που θέλω να θυμάσαι, όμως, είναι εκείνη η 
αμερικάνικη (ειρωνεία), κλασική ατάκα που 
μάθαμε από τα διαφημιστικά: «at a cinema 
near you». Υπάρχουν. Ακόμα.

Editorial
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Hλίας Φραγκούλης

http://www.iliaskyriazis.com/
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DJANGO, Ο ΤΙΜΩΡΟΣ (2012)
(DJANGO UNCHAINED)

η γνωμη του mr. klein

Αχ, ρε Κουέντιν! Μέχρι 
και γουέστερν βλαχιά και 
τη σκυλαραπιά, για σένα 
όλα τα σηκώνω, γιατί το 
σινεμά σου βαράει στα 
σκέλια, ρε μάστορα. Κάτω 
ο ρατσισμός! Ψόφα Σπάικ 
Λι! Πίσα και πούπουλα 
στους άπιστους! (Αλλά, 
ας του πει κάποιος, το 
διωράκι ο Θεός το έπλασε 
κι αυτό…)

17 ιανουαριου 2013 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Περιπέτεια Γουέστερν

Σκηνοθεσία 
Κουέντιν Ταραντίνο

Καστ 
Τζέιμι Φοξ, 
Κρίστοφ Βαλτς, 
Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, 
Κέρι Γουόσινγκτον, 
Σάμιουελ Λ. Τζάκσον

Διάρκεια 
165’

Διανομή  
FEELGOOD

Νέγρος σκλάβος βρίσκει τη λευτεριά και το μέντορά 
του στο πρόσωπο εκκεντρικού κυνηγού επικηρυγ-
μένων, ο οποίος θα τον βοηθήσει να ολοκληρώσει τη 
μοναδική αποστολή που έχει στη ζωή του: να σώσει 
την αγαπημένη του… Μπρουμχίλντα (!); What the 
fuck?

Τον Κουέντιν Ταραντίνο τον σέβομαι. Γιατί έμαθε να κάνει 
σινεμά βλέποντας σινεμά. Το ζήλεψε το σινεμά, το αγά-
πησε ως θεατής, γνώρισε τους κώδικες των ειδών και, κάποια 
στιγμή, κατάλαβε πως αυτό ήταν που έλειπε από τη ζωή του. 
Όχι «αντιγράφοντας» απλά! Ο τύπος και έξυπνος είναι και 
μάγκας. Και, διάβολε, ξέρει να γράφει. Ειδικά στις ατάκες και 
για genre exploitation, καλύτερος στον κόσμο δεν υπάρχει 
σήμερα. Ο Ταραντίνο γράφει διάλογο που αναπνέει μαζί με 
τους ήρωές του. Ξεστομίζεται σαν τις σφαίρες που βαράνε 
αβέρτα στις ταινίες του και σε αφήνει στον τόπο. Ή από τα 
γέλια ή από το θαυμασμό. Κι όταν πιάνει τα κινηματογρα-
φικά είδη στα χέρια του, ξαναγράφει αυτά που νομίζαμε 
πως ξέραμε απ’ έξω κι ανακατωτά, ειδικά εμείς, οι άνθρωποι 
που έχουμε ξοδέψει τα περισσότερα χρόνια της ζωής μας 
μπροστά από μια οθόνη. Αν είσαι κριτικός κινηματογράφου 
και δεν εκτιμάς την Τέχνη του Ταραντίνο, δεν είχες ιδέα από 
επαγγελματικό προσανατολισμό…

Το «Django, Ο Τιμωρός» περνιέται για γουέστερν, αλλά 
με τον τρόπο που το «Άδωξοι Μπάσταρδη» (2009) ήταν 
μια πολεμική ταινία. Το background και το ενδυματολογικό 
μέρος του φιλμ σε παρασύρουν προς αυτή την κατεύθυνση. 
Τα υπόλοιπα πλέουν σε πελάγη αναχρονιστικών αναφορών, 
σινεφιλικών και μουσικών πρωτίστως. Το παίξιμο έχει τον 
συνηθισμένο τσαμπουκά, η βία κανένα έλεος (τόσο αίμα σε 
πιστολίδι είχαμε να δούμε από την εποχή του Πέκινπα!) και 
οι διάλογοι, ξέρεις, γαμάνε και το πιο τελευταίο εγκεφαλικό 
σου κύτταρο. Ο Ταραντίνο ξέρει πώς πρέπει να περνάει ένας 

του Ηλία Φραγκούλη
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θεατής στον κινηματογράφο. Είναι χάρισμα 
αυτό. Τέλος.

Η πρώτη εντύπωση που είχα για την ται-
νία, από το promo και τα trailers της, μου 
μετέδιδε ένα αίσθημα τρόμου, διότι τυγχά-
νει να βαριέμαι αφόρητα το γουέστερν. Η 
πρώτη σεκάνς, με τον Κρίστοφ Βαλτς πάνω 
σε μια γραφική άμαξα οδοντογιατρού, περι-
πλανώμενου στην άγρια Δύση, με έκανε να 
αισθανθώ κάπως πιο αναπαυτικά. Με το που 
άνοιξε το στόμα του, ξάπλωσα ανακουφισμέ-
νος… Το «Django» είναι το γουέστερν του 
Ταραντίνο. Ο άνθρωπος παίρνει το genre, το 
βάζει κάτω και του λέει: «Θέλεις ρεκτιφιέ»! 
Και βάζει την υπογραφή του παντού. Μαζί με 
τις πινελιές που σου κλείνουν το μάτι (ειδικά 
στο score και σε κάτι cameo φάτσες) και σε 
βάζουν να κάνεις trivia παιχνίδι. Είμαι σίγου-
ρος πως έχασα αρκετούς πόντους παίζοντας, 
δεν είναι του στιλ μου το είδος, είπαμε, αλλά 
η απόλαυση δεν ξεπληρώνεται. Ακόμη και 
μόνο για τη σκηνή με τους βλαχονότιους του 
Ντον Τζόνσον που θέλουν να λιντσάρουν 
το Βαλτς και τον δίχως αλυσίδες, ελεύθερο 

καβαλάρη (και δεξί του χέρι στο κυνήγι των 
επικηρυγμένων χάριν ταλέντου στο σημάδι) 
Τζέιμι Φοξ, σαν ομάδα της Κου Κλουξ Κλαν, 
αλλά φορώντας τις πιο άβολες κουκούλες 
στην Ιστορία του «μασκαρεμένου» εγκλή-
ματος, τα ελάχιστα ψεγάδια του φιλμ πάνε 
περίπατο, καθώς εσύ θα στεγνώνεις τα 
δάκρυά σου… από τα γέλια, προφανώς.

Τι είναι αυτό που δεν επιτρέπει στο «Django» 
να αγγίζει την απόλυτη ταραντινική τελειό-
τητα; «What’s not to like?», που λένε και στην 
ταινία; Ο σκελετός της ιστορίας είναι ισχνός, 
σχεδόν αδύναμος ν’ αντέξει το φιλμικό σώμα 
των 165 λεπτών. Όταν το σενάριο δε στηρί-
ζεται σε μια συρραφή από σεκάνς, άπειρους 
χαρακτήρες και ένα οριακά σπονδυλωτό 
ύφος (βλέπε «Pulp Fiction», την αποθέωση 
της τεχνικής του στην αφήγηση), αλλά έχει 
μια απλή, γραμμική πορεία, με αρχή, μέση 
και τέλος, αισθάνεσαι τον ιδρώτα στο μέτωπο 
του γραφιά, που μοχθεί για να σε κρατήσει 
στην τσίτα, σε ένα joyride που ο ίδιος δε θα 
ήθελε να σταματήσει ποτέ. Είμαι σίγουρος 
πως στο πάτωμα του μοντάζ έπεσαν κάμποσα 
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λεπτά ακόμη, γιατί γνωρίζω την όρεξη του 
δημιουργού να φλυαρεί. Ο ερωτευμένος 
σκλάβος που ζητά εκδίκηση και βρίσκει για 
προστάτη τον λόγιο εκτελεστή, όμως, πέφτει 
λίγο για το έπος που ήθελε να στήσει εδώ ο 
Ταραντίνο. Και η αλήθεια είναι πως το δεύ-
τερο μισό, με την εμφάνιση του Λεονάρντο 
ΝτιΚάπριο, ειδικά από το σημείο της επίσκε-
ψης στην εξοχική έπαυλη, υποχρεώνεται ν’ 
αλλάξει ρυθμό, λες και περάσαμε στη δεύ-
τερη ταινία ενός υποθετικού double-bill!

Τουλάχιστον, το fun είναι πάντοτε παρόν, 
δεν καλύπτεται από δευτέρου επιπέδου 
«αναγνώσεις», σοβαροφανή σημειολογία και 
κοινωνικοπολιτικά σχόλια πάνω στο ζήτημα 
της σκλαβιάς και της βασανισμένης, νέγρικης 
φυλής. Να ευχαριστείς το Μεγαλοδύναμο, 
εδώ δεν είναι «Lincoln» και η διάρκεια δε 
μεταφράζεται σε βαθύ ύπνο! Η Ιστορία (ή ο 
Σπάικ Λι) μπορεί να τρώει φρίκη, η pop κουλ-
τούρα, όμως, μπορεί να συνεχίσει να υμνεί 
τον Ταραντίνο, πόσω μάλλον για το κατόρ-
θωμά του να σε κάνει να ανεχθείς ακόμη ένα 
ψόφιο κινηματογραφικό είδος…

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν έχεις συνηθίσει το σινεμά του Ταρα-
ντίνο, δεν έχεις τίποτα να χάσεις. Αν σε 
ξενίζει το είδος του γουέστερν, μην τρο-
μάζεις, δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι. 
Το «Django» βρίσκεται στα πρόθυρα της 
σάτιρας α λα Μελ Μπρουκς («Μπότες, 
Σπιρούνια και Καυτές Σέλες») σε επικίν-
δυνο (και υπερ-βίαιο) συνδυασμό με το 
πλέον μη πολιτικώς ορθό συναίσθημα σε 
οτιδήποτε καταπιάνεται! Οι τσαμπουκα-
λεμένες γκόμενες να σπεύσουν, τα υπό-
λοιπα θηλυκά ας κάνουν έναν περίπατο 
μέχρι τη διπλανή αίθουσα…

official site

official trailer

imdb

facebook page (GR)

link me

http://unchainedmovie.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DNXHhRLBl8o
http://www.imdb.com/title/tt1853728/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/DjangoUnchained.gr
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ΑΛΛΟΘΙ (2012)
(ARBITRAGE)

Είδος 
Δραματικό Θρίλερ

Σκηνοθεσία 
Νίκολας Τζαρέκι 

Καστ 
Ρίτσαρντ Γκιρ,  
Σούζαν Σαράντον,  
Τιμ Ροθ,  
Μπριτ Μάρλινγκ,  
Λετίσια Κάστα

Διάρκεια 
107’

Διανομή  
AUDIO VISUAL

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Μεγαλοεπιχειρηματίας με την εικόνα του άψογου 
πατριάρχη, προσπαθεί απεγνωσμένα να κρύψει τις 
απάτες του και να πετύχει την πώληση της εταιρείας 
του. Είναι η χειρότερη στιγμή για να προκαλέσει τρο-
χαίο, στο οποίο σκοτώνεται η ερωμένη του. Με κάθε 
τρόπο, θα προσπαθήσει να καλύψει τα ίχνη του και να 
γλιτώσει την καταστροφή.

Σχεδόν αποκλειστικά στο Ρίτσαρντ Γκιρ βασίζεται το σκη-
νοθετικό ντεμπούτο του Νίκολας Τζαρέκι, μια επιλογή που 
αν και παρακινδυνευμένη, τελικά αποδίδει. Ο Γκιρ, χωρίς 
να είναι ηθοποιός μεγάλης γκάμας και χωρίς να φτάνει 
σε ακρότητες για να ερμηνεύσει ένα ρόλο (βλέπε Ντάνιελ 
Ντέι-Λιούις κλπ), είναι αξιόπιστος και μάλλον παραγνωρι-
σμένος. Στα σαράντα χρόνια καριέρας του δεν έφτασε ποτέ 
μέχρι την πεντάδα υποψηφιοτήτων των Όσκαρ, ούτε με το 
«Chicago», που του έδωσε τη Χρυσή Σφαίρα, ούτε τώρα με 
το «Άλλοθι», που τον πήγε μέχρι την πεντάδα των υποψη-
φιοτήτων τους. Ο συγκεκριμένος, λίγο απόμακρος τρόπος 
ερμηνείας του μπορεί να μην προκαλεί εύκολα ενθουσιώδεις 
αντιδράσεις, όμως, στον κατάλληλο ρόλο ταιριάζει γάντι. Και 
εδώ συμβαίνει ακριβώς αυτό.

Ο μεγαλοεπιχειρηματίας Ρόμπερτ Μίλερ έχει μυστικά. 
Πολλά. Και τα κρατάει κρυφά σε πολύ κόσμο. Η επιχείρησή 
του χρωστάει και με πλάγιους τρόπους προσπαθεί να κρύψει 
τα ελλείμματα ώστε να την πουλήσει. Τις λεπτομέρειες τις 
γνωρίζουν ελάχιστοι. Ούτε καν η κόρη του, που είναι το δεξί 
του χέρι στην εταιρεία. Και ενώ έχει παράλληλη σχέση με μια 
νεαρή Γαλλίδα γκαλερίστα, καταφέρνει να το κρατάει κρυφό 
και αυτό, τη στιγμή που δίνει την εντύπωση του ήρεμου οικο-
γενειάρχη και του αφοσιωμένου φιλάνθρωπου.

Είναι δύο διαφορετικές καταστάσεις που βρίσκονται στην 
κόψη του ξυραφιού και θα συνδυαστούν με άσχημο τρόπο, 

17 ιανουαριου 2013

η γνωμη του mr. klein

Λαμόγιο businessman 
αφήνει γκόμενα ψόφια 
σε τράκο και συνεχίζει 
σπιτική ζωή χαρισάμενη, 
αλλά μπάτσος του την 
έχει στημένη και πάει 
να χαλάσει και μεγάλη 
δουλειά με ΤΑ μύρια. 
Ιστορίες βγαλμένες από 
τη ζωή.
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όταν ο Μίλερ θα προκαλέσει ένα δυστύχημα, 
στο οποίο θα σκοτωθεί η ερωμένη του. Τι 
κάνεις όταν βρίσκεσαι ένα βήμα πριν από 
μια πώληση που μπορεί να σε σώσει ή να σε 
καταστρέψει αν δεν πέσουν οι τελικές υπο-
γραφές; Παραδίνεσαι ή προσπαθείς να το 
συγκαλύψεις; Ο Μίλερ επιλέγει να κάνει το 
δεύτερο και στη συνέχεια να ελιχθεί ανά-
μεσα στις αναπόφευκτες παγίδες.

Η cool έκφραση του Γκιρ είναι ιδανική για το 
χαρακτήρα ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε 
ακραίες καταστάσεις, αλλά πρέπει να δια-
τηρήσει την ψυχραιμία του. Και ο Τζαρέκι, 
στην πρώτη του ταινία, δεν τα καταφέρνει 
καθόλου άσχημα. Έχει γυρίσει ένα θρίλερ 
λουστραρισμένο, με αρκετό σασπένς, συν-
δυάζοντας την αστυνομική πλοκή με στοι-
χεία καλόγουστης σαπουνόπερας υψηλής 
κοινωνίας, που έχει πείσει ακόμη και τον 
εκδότη του Vanity Fair, Γκρέιντον Κάρτερ, να 
εμφανιστεί σε ένα μικρό ρόλο. Στο «Άλλοθι», 
όμως, ουσιαστικά βρίσκονται δύο ταινίες. 
Και ενώ ο συνδυασμός τους, του αστυνομικού 
και του οικονομικού θρίλερ, είναι ψυχαγω-
γικό θέαμα, στην πραγματικότητα καμία από 

τις δύο παράλληλες ιστορίες δεν είναι ικανο-
ποιητικά ανεπτυγμένη. Γύρω από τον Γκιρ, 
που παίζει τον μοναδικό πλήρη χαρακτήρα, 
όλοι οι άλλοι ηθοποιοί κινούνται δορυφο-
ρικά, χωρίς να ξεφύγουν από τα στοιχεία που 
τους επιτρέπει ο ανεπαρκώς σκιτσαρισμένος 
ρόλος τους.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Μια φίλη μου χαρακτηρίζει «ταινιάρα» 
κάθε ταινία με τον Ρίτσαρντ Γκιρ. Σ’ αυτή 
την περίπτωση θα χαρεί ακόμη περισ-
σότερο, γιατί το «Άλλοθι» έχει και κάτι 
παραπάνω. Όχι πολλά παραπάνω, όμως.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.arbitrage-film.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gPRLzc5KKWI
http://www.imdb.com/title/tt1764183/
https://www.facebook.com/arbitragemovie
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PIETA (2012)

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Κιμ Κι-Ντακ 

Καστ 
Λι Τζονγκ-Τζιν, 
Τζο Μιν-Σου, 
Κιμ Τζέι-Ροκ, 
Τζιν Γιονγκ-Οκ

Διάρκεια 
104’

Διανομή  
ΑΜΑ FILMS

Συλλέκτης χρεών, που δε φημίζεται για τη διαλλα-
κτικότητα ή τον οίκτο του, τα βρίσκει σκούρα όταν 
εμφανίζεται ξαφνικά στην εξώπορτά του άγνωστη 
γυναίκα, η οποία ισχυρίζεται ότι είναι η μάνα που τον 
εγκατέλειψε. Φυσικά, δε θα περάσει πολύς χρόνος 
πριν η σχέση τους στραφεί προς μη συνηθισμένες 
κατευθύνσεις. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η 
επανένωση και ποιο είναι το πραγματικό κίνητρο της 
μητέρας;

Ο Κιμ Κι-Ντακ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση σκηνοθέτη. 
Συχνός επισκέπτης των κινηματογραφικών φεστιβάλ των 
τελευταίων δεκαπέντε χρόνων, κατάφερε να δημιουργήσει 
φήμη γύρω από το όνομά του με ταινίες που εξερευνούσαν 
τόσο την ευγενή πλευρά των ανθρώπων και την αναζήτησή 
τους για ένα συναισθηματικό καταφύγιο όσο και μια μηδενι-
στική πραγματικότητα, γεμάτη σκληρές εικόνες και έλλειψη 
ηθικών ενδοιασμών. Η τελευταία δημιουργία του, «Pieta», 
συνδυάζει τις δύο θεματικές τής φιλμογραφίας του και 
κατάφερε να του αποδώσει και το μεγαλύτερο βραβείο της 
καριέρας του, το Χρυσό Λιοντάρι δηλαδή, στο πιο πρόσφατο 
Φεστιβάλ της Βενετίας.

Από την αρχή ήδη της ταινίας, ο Κιμ Κι-Ντακ κάνει ξεκάθαρα 
φανερό το πόσο βίαιη είναι η κοινωνία στην οποία διαδραμα-
τίζεται η ιστορία του. Ο Λι Κανγκ-Ντο είναι συλλέκτης χρεών 
και αναλαμβάνει δουλειά όταν οι δανειζόμενοι δεν μπορούν 

17 ιανουαριου 2013

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας που βαράει κι 
έρχεται μια που του λέει 
πως είναι η μάνα του η 
χαμένη κι εκείνος της 
αλλάζει τον αδόξαστο. 
Η Βούρτση καλύτερα θα 
το’ παιζε. Και η Άντζελα η 
Δημητρίου, μη σου πω…

Controversy

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

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

σε βάζει στο δύσκολο ρόλο του τελικού κριτή!
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να πραγματοποιήσουν την αποπληρωμή τού 
δανείου τους λόγω των εξωπραγματικών 
τόκων. Ο Λι, τότε, παίρνει πρωτοβουλία και 
σπάει χέρια, πόδια ή ό,τι άλλο είναι απα-
ραίτητο ώστε να πληρωθεί το ποσό από τις 
αντίστοιχες ασφάλειες ζωής των θυμάτων. Ο 
ίδιος μένει μόνος, κοινωνικά απομονωμένος 
και συναισθηματικά ασταθής, και η καθημε-
ρινότητά του διαταράσσεται μόνο όταν στην 
πόρτα του εμφανίζεται μία άγνωστη γυναίκα, 
που υποστηρίζει πως είναι η μητέρα που δε 
γνώρισε ποτέ.

Η αφήγηση του Κιμ Κι-Ντακ είναι στρωτή 
και λιτή, αφήνοντας τα γεγονότα να μιλήσουν 
για τους χαρακτήρες. Τα γυμνά σκηνικά, τα 
εγκαταλελειμμένα κτήρια και η παρακμή 
που γεμίζει το περιβάλλον εύκολα αντιπα-
ραβάλλονται με τον ψυχισμό των ηρώων και 
με αυτά που κρύβουν μέσα τους. Στο πρώτο 
μέρος, ειδικά, που βασίζεται κυρίως στην 
ανάπτυξη του Λι και στη σκιαγράφηση της 
συμπεριφοράς του, η βία έχει τον πρώτο λόγο 
και αποτελεί το κυριότερο μέσο περιγραφής 

της ιδιοσυγκρασίας του. Όταν, όμως, εμφα-
νίζεται η γυναίκα που ισχυρίζεται ότι είναι η 
μητέρα του, οι ισορροπίες φαίνεται να αλλά-
ζουν. Ο Λι, αρχικά, εξακολουθεί να συμπερι-
φέρεται με τον τρόπο που γνωρίζει, υποβιβά-
ζοντάς την συνεχώς και υποβάλλοντάς την 
σε σωματικά και ψυχικά βασανιστήρια. Όταν 
εκείνη, όμως, δε φαίνεται να επηρεάζεται και 
συνεχίζει να του συμπεριφέρεται με την ίδια 
μητρική στοργή, η σχέση αρχίζει να παίρνει 
άλλη τροπή, χωρίς να γίνεται φανερό πού θα 
καταλήξει και προς ποιου το όφελος θα είναι 
αυτό το φινάλε, τελικά.

Στα ιταλικά «Pietà» σημαίνει «έλεος», όμως, 
διεθνώς η έννοια έχει ταυτιστεί με το άγαλμα 
του Μιχαήλ Άγγελου που απεικονίζει τον 
νεκρό Χριστό στα πόδια της μητέρας του, 
μετά τη Σταύρωση και την Αποκαθήλωση. 
Η θρησκευτική μεταφορά είναι έντονη στις 
αφίσες της ταινίας, αλλά στο ίδιο το έργο 
μπαίνει, ευτυχώς, σε δεύτερο πλάνο. Στην 
πραγματικότητα, η ταινία δεν ξεφεύγει από 
αυτό που έχουμε μάθει τελευταία ως κοινό 
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να προσδοκούμε από τον κορεάτικο κινη-
ματογράφο. Η δύναμη της βίας ως μέσο 
επιβολής, η έλλειψη αγάπης ως αφορμή 
των συναισθηματικών ελλείψεων, η εκδί-
κηση ως κίνητρο και μέσο εμψύχωσης τις 
στιγμές της αμφιβολίας είναι διάχυτες σε 
όλη τη διάρκεια της ταινίας. Ο Κιμ Κι-Ντακ 
ενορχηστρώνει άψογα όλα τα στοιχεία που 
θα δημιουργήσουν μία ταινία ικανή να απο-
τυπωθεί για καιρό στο μυαλό του θεατή, το 
μόνο πρόβλημα, όμως, είναι ότι τα συστατικά 
από ένα σημείο και μετά αρχίζουν να φαίνο-
νται περισσότερο οικεία από όσο θα έπρεπε. 
Παράλληλα, οι συμβολισμοί που χρησιμο-
ποιεί ο σκηνοθέτης δε βρίσκουν πάντα την 
ποιητικότητα που θα επιθυμούσε, ούτε παρα-
μένουν διακριτικοί, ώστε να υποστηρίξουν 
αρμονικά τις σκηνές. Αντιθέτως, τα σύμβολα 
παραγίνονται προφανή και αυτό δε λειτουρ-
γεί υπέρ της ταινίας.

Παρ’ όλ’ αυτά, στο τελευταίο τρίτο της ιστο-
ρίας, η ένταση δυναμώνει και η ταινία κλι-

μακώνεται με ένα δυνατό φινάλε, που απο-
τελεί και το καλύτερο κομμάτι του συνόλου. 
Μπορεί η ανάπτυξη μέχρι τότε να ακολουθεί 
αργούς ρυθμούς και ο χειρισμός κάποιων 
λεπτομερειών να μην είναι όσο προσεκτικός 
θα περιμέναμε, όμως, η επιτυχία του τέλους 
είναι αρκετή για να υπερισχύσει η θετική 
εντύπωση. Σίγουρα, σε αυτό συνηγορεί και 
η ερμηνεία της Τζο Μιν-Σου, που βγάζει τη 
στωικότητα της μάνας αλλά, ταυτόχρονα, τη 
συνδυάζει με μία τρομακτική αποφασιστικό-
τητα, η οποία δημιουργεί απορίες σχετικά με 
το πού μπορεί να την οδηγήσει.

Η «Pieta» σίγουρα δεν είναι μια εύκολη 
ταινία, ούτε μία ταινία που θα προσφέρει στο 
θεατή δύο ώρες χαλαρής προβολής, όμως, 
επιβραβεύει όσους παραμένουν μαζί της έως 
το τέλος και αποτελεί παράδειγμα «φεστι-
βαλικού» σινεμά που παραμένει προσιτό και 
στο ευρύτερο κοινό.
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Ουδέποτε υπήρξα συντηρητικός. Αγαπώ πλη-
θώρα φιλμ και σκηνοθετών από την Κορέα. 
Και επικροτώ ένα είδος σινεμά έξω από το 
συμβατικό. Οι ταινίες του Κιμ Κι-Ντακ, όμως, 
μου θυμίζουν τι εστί… κινηματογραφική 
αποστροφή!

Η τελευταία του φιλμική απόπειρα μας 
έρχεται με την ανώτερη βράβευση από το 
περσινό Φεστιβάλ της Βενετίας. Υπήρχε ένα 
ίχνος προσμονής και φιλοδοξίας, δηλαδή, 
να ξεχωρίζει από τα τυπικά συμπτώματα 
της φιλμογραφίας του. Βασικό και τεράστιο 
λάθος: ποτέ μη στηρίζεις τις ελπίδες σου σε 
βραβεία ευρωπαϊκών φεστιβάλ! Αντιθέτως, 
να κρύβεσαι από προσώπου γης, όποτε ακούς 
για Φοίνικες, Λιοντάρια κι Άρκτους!

Από μια συγκεκριμένη οπτική, η «Pieta» 
μπορεί να βαφτιστεί ως το ιδανικό 
exploitation φιλμ για την arthouse φυλή, με 

Controversy

του Ηλία Φραγκούλη

το «βόλι» να πετυχαίνει και κάτι αθώους 
περαστικούς, που θα διαβάσουν τα συνήθη 
(και ασαφή) διθυραμβικά. Απομακρυσμένη 
από παλαιόθεν λυρισμούς του σκηνοθέτη, η 
κάμερα φλερτάρει μονίμως με το τοπίο της 
industrial φάμπρικας, σαν αποχαιρετισμός 
στο «Συνοικία το Όνειρο», για να προσδώσει 
μια extra αίσθηση δυσφορίας στο θεατή. Ο 
κεντρικός ήρωας είναι ο μπράβος που υπο-
τίθεται πως μαζεύει τις δόσεις από τα χρέη 
ή τους εξωφρενικούς τόκους που φορτώνει 
ο τοκογλύφος – αφεντικό του σε κάθε κακο-
μοίρη, αλλά αντ’ αυτού αφήνει πίσω του 
χήρες κι ορφανά ή, κυρίως, σακάτηδες, αφού 
η ασφάλεια ζωής θα εξασφαλίσει τα χρήματα 
που χρειάζονται για να σβήσει τους «πελά-
τες» από τα μαύρα τα κατάστιχα.

Η μυστηριώδης εμφάνιση άγνωστης γυναί-
κας, που τον παρακολουθεί σα σκιά του, θα 
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κλονίσει τη ρουτίνα της καθημερινότητάς του 
(και τη δική μας ανησυχία για το αν υπάρχει 
κάποια πλοκή εδώ…), ως τη στιγμή που θα 
του αποκαλύψει ότι πρόκειται για τη μητέρα 
που τον εγκατέλειψε μωρό (αυτό δικαιολογεί 
«ταπεινά» τον παλιοχαρακτήρα του!). Μέχρι 
εκείνος να πειστεί για την ταυτότητά της (όχι 
ότι εμείς το δεχτήκαμε απαραιτήτως), η μάνα 
θα περάσει τα μύρια όσα απαξιωτικά έως και 
διαστροφικά, όμως, όταν οι ρόλοι τροποποιη-
θούν ανάλογα με τα θέλω εκείνης, ο νταής θα 
βρεθεί προ εκπλήξεως.

Η σκόπιμη λιτότητα της γραφής στην αφή-
γηση δεν ταυτίζεται απαραίτητα με το ψυχο-
λογικό ξεγύμνωμα των χαρακτήρων, ενώ οι 
σχεδόν σπασμωδικές κινήσεις – στιλ της 

κάμερας παραείναι ξεπερασμένες για να 
εκφράζουν κάτι το πρωτόγονο σε δεύτερο 
επίπεδο. Αντιθέτως, ο πλήρης ευνουχισμός 
της φόρμας περισσότερο μοιάζει με ερασιτε-
χνισμό (στη 18η ταινία του…) παρά με ρεαλι-
σμό. Παράλληλα, η έμφαση στο γκροτέσκο 
και την πρόκληση σίγουρα ξεφεύγει από τη 
ζώνη του μελοδραματικού, όμως, από ένα 
σημείο και μετά αδυνατείς να πάρεις στα 
σοβαρά τα όσα συμβαίνουν στην οθόνη και 
στέκεις αμέτοχος μπροστά σε μια μαζοχι-
στική παρωδία συμβολισμών που ξεκινούν 
από τη μήτρα και καταλήγουν στα σατανικά, 
μελλοντικά σχέδια ανοικοδόμησης του λού-
μπεν σύμπαντος που τόσο ψεύτικα καταγρά-
φει ο Κιμ Κι-Ντακ.
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Controversy

Οι φημολογούμενες (κατά τη γνώμη των 
φεστιβαλικών ΚΑΠΗ της παγκόσμιας κριτι-
κής…) σκηνές σοκ περιλαμβάνουν ακρωτηρι-
ασμούς (που δε βλέπουμε ποτέ πραγματικά), 
kinky ερωτισμό ή σεξ, αυνανισμούς, εντό-
σθια ζώων και άλλες δήθεν βασανιστικές 
και αποτρόπαιες πράξεις (όπως μαστίγωμα 
με σουτιέν, πόσο πιο χαμηλά, Θεέ μου!), τις 
συνήθεις in your face γραφικότητες, δηλαδή, 
που ποτέ δεν ξεπερνούν εικόνες με περισσό-
τερη αγριότητα και ψυχική ανισορροπία τις 
οποίες έχουμε καταναλώσει στο παρελθόν. 
Η λογοκρισία μπορεί να παραμείνει στη 
θέση της. Όσο για το εύρημα του φινάλε, θα 
τολμούσα να πω ότι είναι κλεμμένο από τα 
εξωφρενικά μακάβρια (και αστεία) comics 

link me

της σειράς… «Bunny Suicides»! Τέτοια απο-
μυθοποίηση…

Ειλικρινά, ήλπιζα. Ο Κιμ Κι-Ντακ, όμως, δε 
δείχνει να θέλει να βάλει μυαλό. Γιατί, άλλω-
στε; Τα ευρωπαϊκά φεστιβάλ εξακολουθούν 
να τον τρέφουν. Και, ενίοτε, να του δίνουν 
και βραβεία. Επάγγελμα είναι κι αυτό.

official site

official trailer

imdb

facebook page

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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ΙΣΤΟΡΙΕΣ 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ (2012)
(STORIES WE TELL)

Είδος 
Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία 
Σάρα Πόλεϊ 

Διάρκεια 
108’

Διανομή  
STRADA FILMS

του Άγγελου Μαύρου

Ηθοποιός και σκηνοθέτις στήνει έναν προς έναν όλη 
της την πρώτου βαθμού φάρα (και κάποιους insider 
– κλειδιά, συν κάποιους συναδέλφους της για αναπα-
ραστάσεις εποχής) μπρος στο φακό, ώστε να ιστορή-
σουν θύμησες της οικογένειάς τους. Και συν τω χρόνω 
(ανα)συνθέτει πρισματικά ως μωσαϊκό τα φανερά ή 
κρυμμένα των δύο γονιών της και του γάμου τους, ως 
whodunit το πώς προέκυψε αυτή από άλλο (!) μπα-
μπά, και ως υβρίδιο – καλλιτέχνημα την «εμφάνιση» 
του φιλμ του κοινού βίου τους.

Οι εξορύξεις απ’ το κοίτασμα της μνήμης, τα δεσμά των 
δεσμών ζωής και ο αγώνας της αγάπης στο «Το Υστερόγραφο 
Μιας Σχέσης». Το no man’s land της γυναικείας επιθυμίας 
και το εγγενώς φθαρτό του έρωτα στο «Το Δικό μας Βαλς». 
It’s a family affair στο «τρίτωσε το… καλό» όπισθεν κάμερας, 
πρώτο ντοκιμαντέρ της απόλυτης Καναδής ρολίστα, που παι-
γνιωδώς, ακομπλεξάριστα κι ευφάνταστα ανιχνεύει, σκαλί-
ζει, ρεμιξάρει και εκθέτει τα εν οίκω μη εν δήμω της ως κόρη. 
Στοχαζόμενη ευφρόσυνα πάνω στα κοσμογονικά μυστικά της 
φύτρας της, στα συναισθηματικά ζωτικά ψεύδη, στην οπτική 
γωνία και το γενετικό υλικό του «actually, what happened 
was…», στην «καρδιακή» επίπτωση της γνώσης του, στο 
«άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου» και – αυτό μας ενδιαφέρει 
παραπάνω – στου auteur την ακατάβλητη ροπή για την στο 
εκράν ή στο χαρτί μυθοπλασία, που μετατρέπει σε μεταπλα-
σμένη μαγεία την πιο σημαντική ή ασήμαντη, βάσιμη ή όχι 
μαρτυρία.

Εκκινώντας ειδυλλιακά από το «τα ετερώνυμα έλκονται» boy 
meets girl των κηδεμόνων της (το εκπληκτικό «αυτός ήθελε 
να ακούει τη μουσική, αυτή να τη χορεύει» λέει τα πάντα για 
τη larger than life ηθοποιό και τον εσωστρεφή συνερμηνευτή 
της και συγγραφέα, που χαντακώθηκε στη βιοπάλη ως ασφα-
λιστής) για να δει να της «σκάει» το ξεφούρνισμα της απρο-

17 ιανουαριου 2013

η γνωμη του mr. klein

Είναι μια και ψάχνει να 
βρει με ποιον την έκανε 
η μάνα της. Ντοκιμα-
ντέρ. Και η γκόμενα με 
το πακέτο στον Alpha, 
άνεργη να μείνει, ρε παι-
διά; Πως την είδατε έτσι;
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γραμμάτιστης κυοφορίας της και η παραλίγο 
έκτρωσή της, «φέρνοντας» λάου λάου νωρίς 
στο θεατή το θάνατο από καρκίνο της μητέ-
ρας της (η μόνη φύσει απούσα εδώ αλλά 
ολοζώντανη, η ταινία ουσιαστικά κεντράρει 
σε αυτήν) και βγάζοντας απροσδόκητα στη 
φόρα τον πρώτο της γάμο και τη σκανδα-
λώδη για τη χώρα απώλεια της επιμέλειας 
των παιδιών της, το puzzle δανείζεται clip 
από το «Γάμος α λα Ιταλικά» (τη σινεαπει-
κόνιση του «Φιλουμένα Μαρτουράνο» που 
είχαν κάποτε ανεβάσει οι γονείς της) πριν 
καταδείξει ευφυώς το σχετικό κλου πατρικού 
διακυβεύματος ως κομβικό, αρχικά αφανές 
κομμάτι της εικόνας.

Ακολουθούν η έρευνα ανάμεσα σε μια τρόικα 
πιθανών μπαμπάδων, μία εξέταση DNA, η 
οριστικοποίηση του ποιος είναι ο βιολογικός 
σπορέας της (ναι, είναι το outsider), η κατα-
τριβή μαζί του και… Αλλά ας μην καταστή-
σουμε γραπτώς δημόσιο θέαμα τα πάντα! 

Που έχουν βεβαίως φιλοτεχνηθεί τοιουτο-
τρόπως στο μοντάζ (καθώς της έχουν βάλει 
λόγια οι δικοί, της Πόλεϊ της έχουν έρθει 
έγκαιρα εκτός πλατό οι ταμπλάδες της – αν 
και γινόμαστε μάρτυρες ενός τους realtime 
– και μανιπιουλάρει προς τους δικούς του το 
θεατή). Εκεί που οι vintage look δραματοποι-
ήσεις στιγμιοτύπων αγκαλιάζουν αξεχώρι-
στα για τους μη γνώστες τον πακτωλό oldies 
super 8 home movies. Εκεί που η ειλικρίνεια 
/ η θυμηδία / η ζέση / η απλότητα στις πλεί-
στες συνεντεύξεις των οικείων («Το στομα-
τικό σεξ νομίζαμε ότι ήταν κάτι που κάνουν 
στη Γαλλία», λέει αφοπλιστικά ο πατριάρ-
χης) δε σε αφήνουν να πλήξεις επί ώρα. Εκεί 
που οι εκπλήξεις πλοκής γίνονται το τσί-
γκλημα σ’ αυτό το διαγενεακό infotainment 
σου.

Εκεί που, καρπερότερα, το εύρημα του… 
casting των δύο «Daddy Cool» ως κάτι παρα-
πάνω από πρωταγωνιστών (του ενός τους, 
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πένας και τριτοπρόσωπου αναγνώστη – αφη-
γητή των βιωμάτων του και του όλου «Απο-
κάλυψη Τώρα» χρονικού, ενώ του άλλου, 
κριτικού της δραματούργησης του υλικού 
από τη cineaste θυγατέρα του – κινηματο-
γραφικός παραγωγός διετέλεσε, άλλωστε) 
ενηλικιώνει το auteur απότοκο. Η «τα στερνά 
δεν τιμούν τα πρώτα» κλεισούρα ξεφυλλί-
σματος του album τής εδώ γενεαλογίας «άσ’ 
τα να πάνε» και μία κάποια επιθυμία ρήξης 
των σχέσεών σου με το μπούρου μπούρου και 
την τηλε-ετεροθαλή φόρμα είναι αναμενό-
μενη, αλλά ποιος, ταινία ή ον, δεν κρύβει μία 
mini οιδιπόδεια ροπή να την πέσει – έτσι ή 
αλλιώς – και στους πιο αγαπημένους του. Κι 
αυτή είναι μια (άλλη) αλήθεια…

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Παιδί του εξομολογητικού ή / και του 
ανακριτικού ντοκιμαντέρ, μαμάκια ή 
daddy’s girl, κουτσομπόλη του arthouse, 
σιγουράκι ότι το θες. Αλλά προσοχή, αν 
είσαι του εμπορικού: εδώ σόι δεν πάει το 
βασίλειο.

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kX5FazT1ysk
http://www.imdb.com/title/tt2366450/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/pages/Stories-We-Tell/500477556647865
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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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ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (2012)
(LE CAPITAL)

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Κώστας Γαβράς

Καστ 
Γκαντ Ελμαλέ, 
Νατάσα Ρενιέ,  
Γκάμπριελ Μπερν,  
Λίγια Κεμπέντε

Διάρκεια 
114’

Διανομή  
ODEON

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Μεσαίο στέλεχος, γλείφτης του προέδρου μιας μεγά-
λης διεθνούς τράπεζας με έδρα στη Γαλλία, βρίσκε-
ται στη θέση του αχυράνθρωπου προέδρου έπειτα 
από ασθένεια του προστάτη του. Τουλάχιστον έτσι 
νομίζουν εκείνοι που τον τοποθέτησαν, αφού ο Μαρκ 
Τουρνέιγ έχει το απωθημένο της εξουσίας και σχέδιο 
να κερδίσει την αδιαμφισβήτητη ισχύ. Έστω και με 
επικίνδυνες κινήσεις.

Το ήθος είναι αυτό που χαρακτηρίζει το σινεμά του Κώστα 
Γαβρά. Τόσο για τον τρόπο με τον οποίο ως κινηματογρα-
φιστής αντιμετωπίζει τους ήρωες και τα θέματά του, όσο 
και για τα ζητήματα που απασχολούν τις ταινίες του και τα 
διλήμματα μπροστά στα οποία βρίσκονται οι χαρακτήρες 
τους. Η τρέχουσα κατάσταση, με την απεριόριστη εξουσία 
των τραπεζών, των hedge funds και των οίκων αξιολόγησης 
μοιάζει ιδανική για μια τέτοια ταινία και ακόμη περισσότερο 
για μια ταινία του Γαβρά.

Είναι, όμως, αυτό αρκετό; Ο Γαβράς αντιμετωπίζει το θέμα 
με το ήθος, την ευγένεια και την αθωότητα, που χαρακτηρί-
ζουν τον ίδιο. Αλλά αυτός δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος για 
να χειριστεί κανείς ένα χώρο, όπου επικρατούν η μανία για το 
κέρδος και η έλλειψη δισταγμών. Ο Μαρκ Τουρνέιγ θα μπο-
ρούσε να είναι ένας πιστευτός χαρακτήρας. Υπάρχουν τέτοιοι 
άνθρωποι στο χώρο των επιχειρήσεων, πρόσωπα – «βιτρίνα» 
που πίσω τους κρύβουν απρόσωπα συμφέροντα. Αυτό που 
δεν είναι πιστευτό, είναι η επίπεδη ανάπτυξη όλων των προ-
σώπων που τον περιβάλλουν, αλλά και του ίδιου.

Με μότο ζωής το «αν έχεις πολύ χρήμα, σε σέβονται», ο 
Τουρνέιγ, τον οποίο ερμηνεύει ανέκφραστα και χωρίς σπίθα ο 
κωμικός Γκαντ Ελμαλέ (προφανώς ένα στοίχημα στο casting 
που δεν απέδωσε), ελίσσεται, προδίδει, παρακολουθεί, εξα-
πατά ώστε να διατηρήσει την εξουσία και το χρήμα που 

17 ιανουαριου 2013

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας άσχημος και 
Γάλλος και πάει να κάνει 
κάτι κομπίνες με τρά-
πεζες. Και μιλάνε. Αφού 
είναι γαλλικό.
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συνεπάγεται. Όχι για να το ξοδέψει ή να το 
απολαύσει. Απλώς για να το έχει. Το πώς έχει 
φτάσει σ’ αυτή τη στάση ζωής, αντιμετωπί-
ζεται επιφανειακά στο εντυπωσιακά μέτριο 
σενάριο που έγραψε ο Ζαν-Κλοντ Γκρου-
μπέργκ μαζί με το Γαβρά, από το βιβλίο του 
Στεφάν Οσμόν. Οι περιφερειακοί χαρακτήρες 
είναι απλώς ένας θίασος κομπάρσων που 
παίζουν μία και μοναδική νότα ο καθένας. Οι 
ύπουλοι συνεργάτες, η απορημένη σύζυγος, ο 
μανιακός international μεγαλοεπενδυτής, το 
sexy μοντέλο – escort, η δίκαιη υπάλληλος.

Σε μια άλλη εποχή, το «Κεφάλαιο» ίσως να 
ήταν πιο πειστικό ως σινεμά καταγγελίας. 
Τώρα πια, όμως, που και ο λιγότερο υποψι-
ασμένος πολίτης έχει αναγκαστεί να υποψι-
αστεί και έχει μάθει κάτι περισσότερο από 
τους βασικούς κανόνες του παιχνιδιού, παρ’ 
όλη την ποιότητα της κινηματογράφησης 
και τη γνήσια και ειλικρινά ηθική ματιά του 
Γαβρά, μοιάζει παρωχημένο και απλοϊκό.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Οι κακοί είναι οι τράπεζες. Το ξέρουμε. Σε 
ικανοποιεί μια ιστορία που το επιβεβαιώ-
νει με την υπογραφή Γαβρά; Έχει καλώς. 
Στο κινηματογραφικό αποτέλεσμα, όμως, 
και στην ευρηματικότητα, ο λογαρια-
σμός του «Κεφαλαίου» βγάζει σοβαρό 
έλλειμμα.

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZB7hwvpEVoA
http://www.imdb.com/title/tt1951166/
https://www.facebook.com/LeCapital.lefilm
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ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ 
ΤΟΝ ΝΕΜΟ 3D (2003)
(FINDING NEMO 3D)

Είδος 
Animation

Σκηνοθεσία 
Άντριου Στάντον, Λι Άνκριτς

Διάρκεια 
100’

Διανομή  
FEELGOOD

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Ο Νέμο, το χαριτωμένο ψαράκι Κλόουν με το κολοβό 
πτερύγιο, έχει χάσει τη μαμά του, αλλά ζει ευτυχισμέ-
νος με τον μπαμπά και τους φίλους του στον Μεγάλο 
Κοραλλιογενή Ύφαλο. Μέχρι που πέφτει θύμα απα-
γωγής και καταλήγει στο ενυδρείο οδοντιατρείου στο 
Σίδνεϊ.

Μου είναι αδύνατο να γράψω μια ψύχραιμη, επαγγελματική 
κριτική για το «Ψάχνοντας τον Νέμο». Ένα από τα πρώτα 
κομψοτεχνήματα μεγάλου μήκους της Pixar, που έφεραν 
επανάσταση στο ψηφιακό κινούμενο σχέδιο, αποτελεί για 
μένα (περισσότερο από τα «Toy Story», «Ζουζούνια» και 
«Μπαμπούλας Α.Ε.» που προηγήθηκαν) ένα εμβληματικό και 
ακούραστα συγκινητικό, υπερβατικό και γι’ αυτό καθαρό-
αιμο, κινηματογραφικό αριστούργημα – ή αλλιώς, έναν από 
τους ευστοχότερους και πληρέστερους ορισμούς της Τέχνης 
του σινεμά, που είχα την τύχη να ζήσω.

Ταινία από εκείνες που ξεπερνούν όχι μόνο το είδος στο 
οποίο φαινομενικά ανήκουν (το παιδικό κινούμενο σχέδιο, σε 
αυτή την περίπτωση), αλλά και το συγκεκριμένο κοινό στο 
οποίο απευθύνονται (βλέπε και target group), για να γίνουν 
μια κατάλληλη για όλους, συλλογικά συναρπαστική, ψυχα-
γωγική εμπειρία, και ταυτόχρονα ένα αυστηρά προσωπικό, 
λυτρωτικό βίωμα για τον κάθε θεατή ξεχωριστά. Και φαινό-
μενο της pop κουλτούρας, και ανεκτίμητος θησαυρός υψηλής 
τέχνης. Και ξεκαρδιστικά αστείο και αβίαστα συγκινητικό.

Πάντα πανέμορφο στην όψη και σκανταλιάρικο στην καρδιά, 
διασκεδαστικό, απρόβλεπτο, πρωτότυπο, αστείρευτο, γεμάτο 
ιδέες, αλήθειες, γενναίες και γενναιόδωρες ψυχές. Ψυχές, 
που όπως διαπιστώνει, παρά τη βραχυπρόθεσμη μνήμη της, 
και η – συνοδοιπόρος του μπαμπά Μάρλιν στο ταξίδι αναζή-
τησης του Νέμο – Ντόρι (της Έλεν ΝτεΤζένερες στο πρωτό-
τυπο, σε μια από τις σπουδαιότερες και απολαυστικότερες, 

17 ιανουαριου 2013

η γνωμη του mr. klein

Είναι αυτό με το ψαράκι; 
Και ξαναβγαίνει σε 3D; 
Awwwwww!!! Πάω να 
πατήσω και Like και 
Share, μου ζεστάνατε την 
παιδική καρδούλα που 
κρύβω κάπου εδώ, να, στο 
έγκατο της ψυχής μου.
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φωνητικές ερμηνείες που θα ακούσεις ποτέ), 
τις νιώθεις «σπίτι σου». Χωρίς να μπορείς να 
εξηγήσεις το γιατί.

Μη μου ζητάς λοιπόν τις αιτίες, τα πώς και τι. 
Το 3D δεν του προσθέτει απαραίτητα αξία. 
Το κάνει, όμως, πιο θεαματικό. Το πρωτό-
τυπο, με τους υπότιτλους, δεν το ανταλ-
λάσσεις με τίποτα, αν έτσι το γνώρισες και 
το κουβαλάς μέσα σου. Η μεταγλώττιση, 
πάντως, είναι εξαιρετική και αρκεί, προς το 
παρόν, για να το συστήσεις στα παιδιά, στα 
ανίψια ή στα βαφτιστήρια σου. Στη μεγάλη 
οθόνη. Όπως του πρέπει. Για να μην ξεχά-
σουν ποτέ…

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Δεν είναι μόνο αν θεωρείς ότι είσαι πολύ 
μεγάλος πλέον για να βλέπεις ταινίες 
κινουμένων σχεδίων. Ακόμα κι έτσι, όμως, 
θα σου πρότεινα να το τολμήσεις. Έστω 
με τα εγγόνια, για συμπαράσταση. «Παί-
ζει» σοβαρά η πιθανότητα να τα ευγνω-
μονείς εσύ μετά…

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://disney.go.com/finding-nemo/home/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=trE7TZ06LTQ
http://www.imdb.com/title/tt0266543/
https://www.facebook.com/PixarFindingNemo?ref=ts&fref=ts
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http://freecinema.gr/fragoulis-in-3/

