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Μαθαίνω πως άλλαξε ο χρόνος. 
Γυρίσαμε σελίδα προς κάποια 
άλλη κατεύθυνση; Όχι. Κάνουμε 
κάτι γι’ αυτό; Ούτε. Βλέπουμε 

τις μέρες να περνάνε, μέσα στο πλαίσιο κάποιας 
ασαφούς αφασίας; Μάλλον...

Γενικά, υπάρχει μια ακεφιά. Είναι και 
τυπικό σύμπτωμα μετά τις γιορτές, ας το 
παραδεχτούμε. Εμείς εδώ, της κινηματο-
γραφικής μπίζνας και του τομέα της δια-
σκέδασης, περιμένουμε τα Όσκαρ, μπας και 
γίνει κανένα «παρτάκι», λίγος τζόγος, βρε 
αδελφέ. Δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα 
αυτή τη χρονιά, ούτε με τις υποψηφιότητες, 
ούτε και με το που ακριβώς θα καταλήξουν 
τα βραβεία. Το μόνο ενδιαφέρον θέμα για 
σχολιασμό, προσωρινά, είναι... τα οσκαρικά 
screeners!

Πριν από μερικές μέρες, συζητούσα με 
φίλους για την έντονη απουσία των «πει-
ρατικών» screeners, που συνήθως, τέτοια 
εποχή, έκαναν το κάθε σπιτικό να αισθά-
νεται πως ψηφίζει για τα Όσκαρ, με τις 
τόσες φορές που έβλεπε εκείνο το «For your 

consideration» στην οθόνη της τηλεόρα-
σης. Το φαινόμενο, πριν από χρόνια, ξεκι-
νούσε από τον Οκτώβρη! Σε αντίθεση με την 
«παράδοση», οι φετινές γιορτές κύλησαν 
ήπια, με τους «ψηφοφόρους» των torrents 
να δυσανασχετούν. Όχι για πολύ, τελικά...

Το ερώτημα εδώ είναι το εξής: ποιος είναι 
ο πιο κατακριτέος; Ο ανθρωπάκος, που του 
πετάνε μια ταινία στην πόρτα του σπιτιού 
του και του λένε πως μπορεί να την δει τσά-
μπα ή η διανομή, που του λέει πως η «πει-
ρατεία» είναι κακό πράγμα και δεν πρέπει 
να το κάνει, αλλά να περιμένει δύο και τρεις 
και τέσσερις μήνες αργότερα από την έξοδο 
του φιλμ στο εξωτερικό, για να το δει στην 
αίθουσα, πληρώνοντας αδρά, και στο διά-
στημα των επόμενων τεσσάρων μηνών (το 
πολύ!) να του πει πως τώρα είναι εντάξει να 
το δει στο σπίτι του; Δεν είναι αστείο. Είναι 
η σουρεαλιστική πραγματικότητα! Κι αν 
θέλεις να σου πω τη γνώμη μου, ειλικρινά 
διχάζομαι. Γιατί όλοι έχουν δίκιο.

Editorial
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Hλίας Φραγκούλης

http://www.iliaskyriazis.com/
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ΑΝΝΑ ΚΑΡΕΝΙΝΑ (2012)
(ANNA KARENINA)

η γνωμη του mr. klein

Ρε, βάλε YouTube να δεις 
Ντενίση, να σκάσει το 
χειλάκι σου. Το τρένο 
παίζει καλύτερα από τη 
χτικιάρα, by the way.

03 ιανουαριου 2013 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Δράμα Περιόδου

Σκηνοθεσία 
Τζο Ράιτ

Καστ 
Κίρα Νάιτλι, 
Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, 
Τζουντ Λο,  
Ντόνολ Γκλίσον,  
Μάθιου Μακφάντιεν,  
Κέλι Μακντόναλντ,  
Αλίσια Βικάντερ

Διάρκεια 
129’

Διανομή  
UIP

του Ηλία Φραγκούλη

Στα τέλη του 19ου αιώνα, η ρωσική υψηλή κοινωνία 
σοκάρεται από την ερωτική σχέση απιστίας της αρι-
στοκρατικών καταβολών Καρένινα με το νεαρό Κόμη 
Βρόνσκι.

Το να τολμήσεις να μεταφέρεις τούτο το κλασικό έργο του 
Τολστόι στη μεγάλη οθόνη, ύστερα από μια ντουζίνα παρελ-
θούσες κινηματογραφικές διασκευές, δεν είναι μια απλή 
υπόθεση. Πρέπει να έχεις κάτι να πεις. Και να πάρεις κάποιο 
ρίσκο. Ο Τζο Ράιτ, συνήθως, έχει τον τρόπο του, όχι μονάχα 
στο είδος του φιλμ περιόδου («Εξιλέωση») αλλά και σε κάτι 
τόσο αναπάντεχα σύγχρονο (όπως η «Hanna» του 2011). 
Προσωπικά, τον αντιμετωπίζω σαν έναν από τους πιο ταλα-
ντούχους σκηνοθέτες που υπάρχουν εκεί έξω σήμερα. Δεν 
είναι ιδιαίτερα αρεστός στη «ράτσα» των κριτικών κινημα-
τογράφου, επειδή δεν τον συντηρούν τα διάφορα ευρωπαϊκά 
φεστιβάλ. Και αυτό είναι επίσης υπέρ του! Για μένα, η σημα-
σία στη δουλειά του Ράιτ είναι το έντονο συναίσθημα του 
ξαφνιάσματος. Ποτέ δε φαντάζεσαι τι σκέφτηκε να κάνει 
την επόμενη φορά. Υπάρχει τόλμη, έμπνευση και αυτοπε-
ποίθηση. Τόση που, στην περίπτωση της «Anna Karenina», 
περνάει τον Τολστόι και τον Τομ Στόπαρντ (ο οποίος υπογρά-
φει μια αλάνθαστη σεναριακή διασκευή) σε... δεύτερη μοίρα! 
Είναι μια ύβρις. Κι όμως, η ταινία είναι σχεδόν αριστουργη-
ματική, με όλο το βάρος να σηκώνεται στους ώμους του Ράιτ.

Τι κάνει εδώ, λοιπόν; Αντί να τρέχει σε φυσικά locations 
στη Ρωσία ή να προσπαθήσει να αναπαραστήσει την Αγία 
Πετρούπολη του 1877 σε ρεαλιστικό πλαίσιο, τοποθετεί τη 
δράση του λογοτεχνικού έργου στο εσωτερικό... ενός θεά-
τρου. Όχι για να υπογράψει μια πιο «θεατρικής» αντίληψης 
εκδοχή της «Anna Karenina» (ούτε για να πάει το μυαλό 
σου στη Μιμή Ντενίση...), αλλά για να τονίσει τον θεατρι-
νισμό σε κάθε πτυχή της ζωής και της κοινωνίας εκείνης 
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της περιόδου. Η ακόμη μεγαλύτερη μαγκιά 
είναι ο χειρισμός του κάθε χώρου εντός του 
θεάτρου και το στήσιμο των σκηνών ή και η 
«ζωντανή», μπροστά στα μάτια μας τροπο-
ποίηση των σκηνικών, που επιτρέπει σε μια 
αίθουσα γραφειοκρατών υπαλληλίσκων να 
μετατρέπεται σε σεπαρέ πολυτελούς εστι-
ατορίου ή της κατάμεστης από θεατές πλα-
τείας σε τεράστιο, φαντεζί ballroom! Με λίγα 
λόγια, αν η Ακαδημία στερήσει το Όσκαρ 
σκηνικών από τη Σάρα Γκρίνγουντ στην 
επερχόμενη απονομή, θα είναι το μεγαλύτερο 
καλλιτεχνικό έγκλημα της χρονιάς. Ο Ράιτ, 
φυσικά, δεν εγκαταλείπει τα όπλα μπροστά 
στο εκθαμβωτικό οπτικό μέρος της ταινίας. 
Είναι ο εμπνευστής και ο συναυτουργός 
που κινηματογραφεί μέσα σε αυτούς τους 
χώρους, δίχως την εκ του ασφαλούς σιγουριά 
της στατικότητας του παλκοσένικου.  
Δεν πρόκειται να δεις το «Θέατρο της Δευτέ-
ρας» ούτε καν τις γελοιότητες του «Dogville» 

του Τρίερ. Θα δεις κάτι το ασύλληπτο. Και 
πρωτότυπο.

Οι αντιρρήσεις; Όχι μόνο οι οπαδοί του 
έργου του Τολστόι, αλλά και οι απλοί θεατές 
που θα αναζητήσουν το συναίσθημα μιας 
γυναίκας που ερωτεύεται... μέχρι θανάτου, δε 
θα αισθανθούν το δράμα και το κόστος αυτής 
της απιστίας, θα δουν (στο πρόσωπο της όχι 
απαραίτητα ταλαντούχας Κίρα Νάιτλι) το 
θηλυπορτρέτο μιας Καρένινα πιο εκστατικά 
ηδονικής παρά εσωτερικά και κοινωνικά 
εκτροχιασμένης και θα προβληματιστούν 
με το ακόμη πιο άψυχο κάστινγκ στους 
ανδρικούς ρόλους (εξαίρεση ο σκαμπρόζικος 
Ομπλόνσκι του Μάθιου Μακφάντιεν).

Το οπερετικό, εικαστικό μέγεθος της «Anna 
Karenina» του Τζο Ράιτ επιτρέπει και συγ-
χωρεί αυτές τις αδυναμίες, παρασύροντας 
το κοινό σε κώδικες, συμβολισμούς και πλή-
θος από σεκάνς ανθολογίας, ξεχωρίζοντας 
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ενήλικο σινεμά μέγιστου επιπέδου, σκη-
νοθετικά άψογο και ευρηματικότατο για 
το είδος του δράματος περιόδου, αποτελεί 
ένα από τα πλέον καλοδουλεμένα δια-
μάντια της περσινής κινηματογραφικής 
εσοδείας. Κάποιοι θεατές ίσως «κλο-
τσήσουν» εξαιτίας του απογυμνωμένου 
συναισθηματικού παράγοντα. Οι νεαρό-
τερες ηλικίες θα τσαλαπατήσουν τον κάλο 
του/της παρτενέρ τους. Ας στείλουν το 
Όσκαρ σκηνικών (Γκρίνγουντ) και μουσι-
κής (Ντάριο Μαριανέλι) από τώρα στους 
ανθρώπους, μην αγωνιούν τσάμπα...

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

τη σκηνή του βαλς που επιτρέπει στους δύο 
εραστές να σμίξουν ανάμεσα σε ζευγάρια 
τα οποία χάνουν τη γνωριμία της σωματι-
κής επαφής και των βημάτων τους, για να 
εξελίξουν τη χορογραφία σε κάτι απόλυτα 
μοντέρνο κινησιολογικά αλλά και τόσο 
σεξουαλικό, όταν τα φώτα του θεάτρου θα... 
ξεμοναχιάσουν την Καρένινα και τον Βρόν-
σκι. Απλά, μια από τις πιο μεγαλειώδεις 
κινηματογραφικές εμπειρίες της φετινής 
σεζόν.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=P6h9DaSWKLc
http://focusfeatures.com/anna_karenina/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=P6h9DaSWKLc
http://www.imdb.com/title/tt1781769/
https://www.facebook.com/AnnaKareninaTheMovie
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ΠΙΣΩ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΛΟΦΟΥΣ (2012)
(După dealuri)

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Κριστιάν Μουντζίου

Καστ 
Κοσμίνα Στρατάν, 
Κριστίνα Φλουτούρ, 
Βελέριου Αντριούτα, 
Ντάνα Ταπαλάγκα

Διάρκεια 
150’

Διανομή  
SEVEN FILMS / ΣΠΕΝΤΖΟΣ

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

Παιδικές φίλες ξανασμίγουν σε ορθόδοξο, ρουμάνικο 
μοναστήρι, μόνο που η μία από αυτές παραμένει… 
ανεπίδεκτη μαθήσεως και αρνείται τη χάρη του Θεού 
με μανία. Το πρόβλημα, όμως, θα διογκωθεί όταν 
οι υπόλοιπες μοναχές αρχίσουν να εικάζουν ότι η 
έλλειψη υποτέλειας της κοπέλας δεν οφείλεται στον 
αντιδραστικό χαρακτήρα της αλλά σε ενδεχόμενη 
περίπτωση δαιμονισμού.

Δεν είναι τυχαίο που ο Κρίστιαν Μουντζίου θεωρείται ένας 
από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες των Βαλκανίων και 
ολόκληρης της Ευρώπης. Αντλώντας έμπνευση και θεματικές 
από τη σκληρή πραγματικότητα της χώρας του, καταφέρνει 
να διατηρήσει μια αντικειμενική ματιά στην αντιμετώπιση 
των δρώμενων, γεγονός που του επιτρέπει την κλινική ανά-
λυση ενός θέματος, αφήνοντας τον θεατή να λάβει τις δικές 
του αποφάσεις και αποφεύγοντας την καθοδήγηση. Όπως 
και στην προηγούμενη ταινία του, το στεφανωμένο με Χρυσό 
Φοίνικα στις Κάννες «4 Μήνες, 3 Εβδομάδες και 2 Μέρες» 
(2007), ο Μουντζίου ξεκινά την αφήγηση της ιστορίας χωρίς 
να έχει σκοπό να τη μετατρέψει σε ένα επαναστατικό μανι-
φέστο, αφήνοντας, όμως, τα κοινωνικοπολιτικά στοιχεία να 
κάνουν έντονη την παρουσία τους και να προσφέρουν την 
εξήγηση πίσω από τα κίνητρα ή τις αποφάσεις των πρωταγω-
νιστών.

Η Βοϊτσίτα και η Αλίνα μεγάλωσαν μαζί στο ορφανοτροφείο 
μέχρι τα 19 τους. Ύστερα, η Αλίνα έφυγε για να κυνηγήσει 
την τύχη της στη Γερμανία, ενώ η Βοϊτσίτα βρήκε καταφύ-
γιο και την οικογένεια που δε γνώρισε ποτέ σε ένα ορθόδοξο 
μοναστήρι. Όταν, όμως, η Αλίνα επιστρέψει για να προσπα-
θήσει να ξαναβάλει και πάλι στη ζωή της τη Βοϊτσίτα, θα 
διαπιστώσει ότι πλέον δεν είναι η μοναδική γι’ αυτήν.

03 ιανουαριου 2013

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι καλόγριες στη 
Ρουμανία.
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Γεμάτη εκρήξεις ζήλιας και στοιχεία κτητικής 
συμπεριφοράς, η Αλίνα θα προσπαθήσει να 
κερδίσει και πάλι την αποκλειστικότητα, δια-
πιστώνοντας ότι ο πιο δύσκολος αντίπαλος 
από όλους είναι ο ίδιος ο Θεός και βάζοντας 
σε εξέλιξη μια σειρά απρόσμενων γεγονό-
των. Σταδιακά, οι μοναχές, που αδυνατούν 
να διακρίνουν τα πραγματικά κίνητρα πίσω 
από τη συμπεριφορά της, θα υποπτευθούν 
ότι μπροστά τους εκτυλίσσεται μια υπόθεση 
δαιμονισμού και τα μέτρα που θα λάβουν, 
μαζί με τον ηγούμενό τους, για να υποστηρί-
ξουν την πίστη τους, θα αγγίξουν τα όρια των 
ανθρώπινων αντοχών.

Βασισμένο σε βιβλίο, το οποίο με τη σειρά 
του αντλεί έμπνευση από πραγματικά γεγο-
νότα, το «Πίσω από τους Λόφους» αποτελεί 
μια ματιά στη θρησκευτική Ρουμανία του 
σήμερα και ξεπερνά το θέμα της θρησκείας 
για να ασκήσει την κριτική του στο σύνολο 

των κοινωνικών δομών της χώρας. Με λεπτό 
τρόπο αποτυπώνει την αδιαφορία των κρα-
τικών φορέων, την έλλειψη της κοινωνικής 
πρόνοιας, το καταφύγιο που προσφέρει η 
αίσθηση της θρησκείας και την ισοπεδωτική 
αντίληψη που χαρακτηρίζει τη λήψη αποφά-
σεων σε όλους τους προηγούμενους τομείς.

Αν στην προηγούμενη ταινία του στόχος ήταν 
το καθεστώς του Τσαουσέσκου και ο μηδενι-
σμός των ανθρώπινων αξιών, εδώ αυτό που 
διαφαίνεται πίσω από τα γεγονότα είναι μία 
κοινωνία που αρνείται να σταθεί δίπλα στους 
πολίτες, ανοίγοντας τους δρόμους για εναλ-
λακτικές μορφές αντιμετώπισης των προ-
βλημάτων, δίνοντας βήμα και δύναμη στην 
άγνοια και το σκοταδισμό. Εξάλλου, παρά τα 
ελαττώματα των χαρακτήρων, δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι οι προθέσεις και τα κίνητρα 
είναι αγνά. Τα μέτρα, όμως, που λαμβάνο-
νται για τη δικαίωση των πεποιθήσεων ή την 
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Κοινωνικό, ρεαλιστικό σινεμά για την 
Ευρώπη του σήμερα, που δεν περιορί-
ζεται στα σύνορα της ρουμάνικης πραγ-
ματικότητας. Μη σε τρομάξει η διάρκειά 
του, γιατί η ανθρώπινη άγνοια και το 
θρησκευτικό πάθος που πραγματεύεται η 
ταινία είναι σίγουρα πολύ πιο τρομακτικά.

official site

movie clip

imdb

facebook page

link me

αντιμετώπιση των προβλημάτων, όπως αυτά 
εκλαμβάνονται, δημιουργούν προβληματι-
σμό.

Ο Μουντζίου καταφέρνει να διατηρήσει μια 
σαφή ματιά, απόμακρη αλλά δεκτική στην 
κατανόηση, κριτική αλλά όχι απαραίτητα 
καταδικαστική, αφήνοντας στο θεατή αυτόν 
το ρόλο. Ίσως να μπορεί να διακρίνει κανείς 
και ψήγματα μαύρου χιούμορ στην ανάπτυξη 
της ιστορίας. Παράλληλα, οι δύο πρωτα-
γωνίστριες ισορροπούν ανάμεσα στην ωμή 
δύναμη και την εύθραυστη άμυνα, θύματα 
μιας απούσας οικογένειας.

Το «Πίσω από τους Λόφους» επιβεβαιώνει 
την ικανότητα του Μουντζίου στο ρεαλι-
στικό, κοινωνικό σινεμά και ξεχωρίζει για τον 
λεπτό χειρισμό επικίνδυνων θεμάτων, που 
σε άλλα χέρια θα οδηγούνταν σε ψεύτικους 
εντυπωσιασμούς και υπερβολικές δραμα-
τικές εντάσεις. Το όλο θέμα καταλήγει στο 
μέγεθος της ευθύνης που φέρει ο καθένας 
και σε ποιο βαθμό η ίδια ευθύνη επιμερίζεται 

στην ίδια την κοινωνία (όχι μόνο της Ρουμα-
νίας), καθώς ο προβληματισμός, ουσιαστικά, 
ανάγεται σε οικουμενικό ζήτημα.

http://www.imdb.com/title/tt2258281/
http://www.mobrafilms.ro/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tSMqDyFqV9E
http://www.imdb.com/title/tt2258281/
https://www.facebook.com/DupaDealuriBeyondtheHills?ref=ts&fref=ts
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THE IMPOSSIBLE (2012)

Είδος 
Δραματική Περιπέτεια

Σκηνοθεσία 
Χουάν Αντόνιο Μπαγιόνα

Καστ 
Ναόμι Γουάτς, 
Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, 
Τομ Χόλαντ,  
Τζέραλντιν Τσάπλιν

Διάρκεια 
114’

Διανομή  
ODEON

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Οι εξωτικές διακοπές μιας πενταμελούς οικογένειας 
μετατρέπονται σε εφιάλτη, όταν στην παραλία του 
resort όπου μένουν φτάνει με ορμή το φονικό τσου-
νάμι που έπνιξε εκατοντάδες χιλιάδες τα Χριστού-
γεννα του 2004. Η Μαρία και ο Χένρι χωρίζονται, η 
μία με τον μεγαλύτερο γιο, ο άλλος με τα δύο μικρό-
τερα παιδιά, και αγωνίζονται να ξαναβρεθούν, σε ένα 
περιβάλλον απόλυτου χάους.

Με όλα της τα προβλήματα και τις διαφωνίες που μπορεί 
να έχει κανείς για τον χειρισμό των χαρακτήρων ή το σενά-
ριο, δεν μπορείς παρά να παρατηρήσεις με θαυμασμό ένα 
πράγμα: το «The Impossible» είναι μόλις η δεύτερη ταινία 
του Χουάν Αντόνιο Μπαγιόνα, ο οποίος πριν από πέντε χρό-
νια έκανε το ντεμπούτο του με το υπέροχα ανατριχιαστικό 
«Ορφανοτροφείο». Η φιλοδοξία του Μπαγιόνα δεν κρύβεται, 
όπως, όμως, και το ταλέντο του. Είναι ένας εξαιρετικά ικα-
νός σκηνοθέτης, που ξέρει να παίζει με τις αντιδράσεις του 
θεατή. Κι αν καταφεύγει σε υπερβολές, με την εμπειρία θα 
μάθει καλύτερα.

Όπως μπορεί να καταλάβει κανείς και από το trailer της 
ταινίας, δεν υπάρχει μυστικό σε ό,τι αφορά την πλοκή. Τα 
μέλη της οικογένειας που χωρίζεται από το τσουνάμι, θα 
ξανασυναντηθούν. Η ιστορία βασίζεται στην αληθινή εμπει-
ρία της Ισπανίδας Μαρία Μπελόν και της οικογένειάς της, 
που εδώ πήρε το πιο «διεθνές» όνομα Μπένετ. Ο Μπαγιόνα, 
λοιπόν, δεν προσπαθεί να παίξει με το κοινό και την αγωνία 
τού αν το ζευγάρι και τα παιδιά θα ξανασμίξουν. Καταγράφει 
τη διαδρομή αυτής της επανασύνδεσης σαν ένα σπαρακτικό 
δράμα απόγνωσης. Πριν απ’ αυτό, ωστόσο, κινηματογραφεί 
την αιτία του δράματος, το χτύπημα από το τσουνάμι. Και το 
υλοποιεί με τόσο ρεαλιστικό και τρομακτικό τρόπο, που κάνει 
την αντίστοιχη σκηνή στη «Ζωή Μετά» του Κλιντ Ίστγουντ 
να μοιάζει με παιδική παράσταση! Εδώ δεν υπάρχει απλώς 

03 ιανουαριου 2013

η γνωμη του mr. klein

Μετά το τσουνάμι... πάρε 
δρόμο! Μόνο τη γκόμενα 
από το «Έχεις Πακέτο» 
που δεν είδαμε, να κλαίει 
κι αυτή μαζί με τους 
χαροπνιγμένους.
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ένα ψηλό κύμα με λευκούς αφρούς. Είναι 
ένας ογκώδης τοίχος νερού, σκοτεινού, βρό-
μικου και απολύτως τρομακτικού.

Όταν παρασύρονται η Μαρία και ο μεγάλος 
της γιος, η οθόνη μαυρίζει για μερικά δευτε-
ρόλεπτα. Και μετά, για περίπου δέκα λεπτά, 
συνεχίζεται ένα επώδυνο ταξίδι μέσα και έξω 
από το καφετί νερό, ανάμεσα σε αντικείμενα 
που έρχονται από κάθε κατεύθυνση, πτώ-
ματα ανθρώπων και ζώων. Δύσκολα αντέχεις 
να κρατήσεις τα μάτια σου ανοιχτά σε όλη 
τη διάρκεια της σκηνής, όμως, ο Μπαγιόνα 
έχει φροντίσει να καταλαβαίνεις πολύ καλά 
τι συμβαίνει, ακόμη και με κλειστά τα μάτια, 
καθώς ακούγονται διαρκώς κάθε είδους 
θόρυβοι, γδούποι, τριξίματα. Αν δυσκολευτείς 
να δεις αυτή τη σκηνή, οπλίσου με υπομονή, 
γιατί αργότερα (spoiler) θα επαναληφθεί.

Ακόμη και όταν το νερό ηρεμήσει, τα πράγ-
ματα δε θα γίνουν καλύτερα. Αντίθετα, θα 
δώσουν χρόνο στη Μαρία και στο γιο της να 
συνειδητοποιήσουν την απελπιστική κατά-
σταση στην οποία βρίσκονται. Σοβαρά τραυ-

ματισμένη εκείνη, με τις σάρκες του ποδιού 
της να κρέμονται, πασχίζουν να κρατηθούν 
κάπου ψηλά, μέχρι να τους βρουν και να 
φτάσουν σε νοσοκομείο. Λιγότερο επώδυνη, 
αλλά μόνο σωματικά, είναι η εμπειρία του 
Χένρι, αφού δεν έχει την παραμικρή ιδέα για 
το τι απέγιναν η γυναίκα και ο γιος του.

Το υπόλοιπο μέρος της ταινίας εξελίσσεται 
ως μια αγωνιώδης αναζήτηση, που όταν 
ολοκληρωθεί, σηκώνεις λίγο το φρύδι από 
τις απανωτές διαβολικές συμπτώσεις. Αν δε 
βασίζονταν σε αληθινή ιστορία, θα φαίνο-
νταν εξωφρενικά σκηνοθετημένες ώστε να 
εξυπηρετήσουν την πλοκή. Ο Μπαγιόνα, 
όμως, δεν προσπαθεί να ισορροπήσει τον 
υπερβολικό συναισθηματισμό. Αντίθετα, τον 
τονίζει με τη μουσική του Φερνάντο Βελά-
σκεθ, που αγγίζει τα όρια του γλυκερού. 
Είναι το σημείο της ταινίας που μετριάζει την 
ένταση της εμπειρίας που έχουν περάσει οι 
θεατές μαζί με τους χαρακτήρες, όπως και η 
έλλειψη μιας συνολικότερης ματιάς στο ίδιο 
το γεγονός και τις συνέπειές του. Ο Μπα-
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Είναι αδύνατον να κρατήσεις τα μάτια 
στεγνά, αν σε συγκινούν οι ιστορίες 
επιβίωσης και ισχυρών οικογενειακών 
δεσμών. Κι αν σε ενθουσιάζει το θέαμα 
και οι σκηνές καταστροφής, το «The 
Impossible» έχει αρκετές για να καταφέ-
ρει να σε ταρακουνήσει.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

γιόνα χρησιμοποίησε πραγματικούς επιζώ-
ντες για τις σκηνές πλήθους, όμως, δεν έχουν 
πάρει μεγαλύτερο ρόλο από εκείνον του 
ζωντανού φόντου.

Εξαιρετικές είναι πάντως οι ερμηνείες της 
Ναόμι Γουάτς και του Τομ Χόλαντ στους 
ρόλους της Μαρία και του μεγάλου γιου. 
Πέρα από τις φυσικές απαιτήσεις, η σχέση 
ανάμεσά τους και η αγωνία του ενός για τον 
άλλο, είναι σπαρακτική. Λιγότερο βάρος 
πέφτει στον Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, αν και 
έχει κι εκείνος τη δυνατή του δραματική 
σκηνή. Ακόμη και όσοι δεν είχαν προσέξει 
τον Μπαγιόνα με το «Ορφανοτροφείο», ας 
σημειώσουν το όνομά του τώρα. Είμαστε 
σίγουροι πως πρόκειται να μας δώσει περισ-
σότερα και σημαντικότερα πράγματα στο 
μέλλον.

http://theimpossible-movie.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fq2qVi6mbL4
http://www.imdb.com/title/tt1649419/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/TheImpossibleMovie
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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 ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
ΠΟΥ ΓΕΛΑ (2012)
(L’ homme qui rit)

Είδος 
Δράμα Εποχής

Σκηνοθεσία 
Ζαν-Πιερ Αμερί 

Καστ 
Μαρκ-Αντρέ Γκροντάν, 
Κρίστα Τερέ, 
Ζεράρ Ντεπαρντιέ, 
Εμανουέλ Σενιέ 

Διάρκεια 
95’

Διανομή  
VIDEORAMA

του Άγγελου Μαύρου

Προεπαναστατική Γαλλία, 18ος αιώνας: κομπογιαν-
νίτης «ανασταίνει» ορφανά, αγόρι και αόμματο κορί-
τσι που αυτό έσωσε απ’ το χιόνι. Η τρόικα επιβιώνει 
χρόνια ως περιοδεύων θίασος κι έπειτα σε τσίρκο, με 
ατραξιόν μια - μόνιμα στο στόμα τού παλικαριού μετά 
από φρικτό πείραμα φυγά αντάρτη - ουλή θυμηδίας. 
Αίφνης: περιουσία, αρχοντικό, ευγενική καταγωγή, 
θώκος στο Κοινοβούλιο των πλούσιων καθαρμάτων, 
μια δούκισσα που τον διεκδικεί απ’ την παιδική του 
αγαπημένη! «Το’ xει»;

Χωρίς περιστροφές: ψάξτε το εξπρεσιονιστικά βωβό «Ο 
Άνθρωπος που Γελά» του Πάουλ Λένι. Parce que, αν κι όχι 
ποταπό, είναι πιο θεατρινίστικα φλου απ’ ότι αντέχει η 
εξοχότης τού ενημερωμένου θεατή το μεταξύ-Γκίλιαμ-και-
-Μπέρτον-περιόδου σαλτιμπάγκισμα τού auteur του «Ανώ-
νυμοι Ρομαντικοί» με - μοιραία περιτετμημένο - το κλασικό 
μυθιστόρημα του Ουγκώ (ένα πολιτικοκοινωνικό «Κατη-
γορώ» ρομαντικού κλαυσίγελου απ’ τ’ αλώνια στα σαλό-
νια, «Πώς τα φέρνει η ζωή!») για μία τοιχοπροσωπογραφία 
περί τη σαγήνη της ασχήμιας ως εκθέματος, το βλέπειν / 
βλέπεσθαι ως βιοκαθορισμό, το σήμερα των «τεράτων» ως 
ψυχαγωγών - ινδαλμάτων, την ανθρώπινου δάκτυλου αιώνια 
αδικία και τη συντριβή του ιδεαλισμού. 

03 ιανουαριου 2013

η γνωμη του mr. klein

Γαλλικό. Εποχής. Εκείνου 
του άθλιου, του Ουγκώ. 
Παίζει και ο Ντεπαρντιέ. 
Και ο πρωταγωνιστής 
είναι ο Joker! Ήρθες και 
πάλι, τρελό καρναβάλι...
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Francophones / του «κλασικού» / μιας 
κάποιας ηλικίας / fan club του Ντεπαρ-
ντιέ, peut-être θα σας μιλήσει, αλλά 
πολλά πολλά μην περιμένετε. Οι αποδέ-
λοιποι, βαστάτε για το «Οι Άθλιοι».

«Je suis un misérable!», κραυγάζει ενώ-
πιον των αριστοκρατών που τον χλευάζουν 
ο χαρακωμένος Γκουινπλέιν - και το ίδιο... 
λένε εδώ το αντικάρφωμα χωροχρονικών 
συντεταγμένων από το καραβάνι σεναρίου 
κι εικαστικών στα studio Μπαράντοφ της 
Πράγας (η Cinecittà της νέας χιλιετίας), το 
«γενικό - κοντινό» στιλάκι του μοντάζ που 
αρχικά γρηγορεί κατακριτέα στο tempo, οι 
με στόμφο καμποτίνου αποστροφές για την 
ταξική τάφρο και τα χθόνια κουσούρια του 
ανθρωποείδους, το επεισοδιακό και νευρωσι-
κού βάθρου σημάδεμα του ανέφικτου «Είσαι 
το Ταίρι Μου» χρονικού, το ανοίκεια ευφρα-
δές ψυχορράγισμα της τυφλής νιάς, η μπου-
φόνικη ρεντιγκότα score του Στεφάν Μουσά 
(«Οι Ζωές των Άλλων») και η κα Πολάνσκι, 
διανομή με très beau μπούστο χωρίς γούστο. 

Όχι για τα πανηγύρια οι ατάκες της πένας 
της «φωνής της Γαλλίας» που... γράφουν 
στο διηνεκές («Η ευτυχία είναι για τους 
αυτάρκεις!»), οι απηχήσεις Joker (ναι, από 
τούτη εδώ τη μούρη εμπνεύστηκε ο Μπομπ 
Κέιν για τη DC τον αντιήρωα του «Σκοτει-

official trailer

imdb

link me

νός Ιππότης») στην επαναστατική αγόρευση 
«τζέντλεμαν» στα έδρανα των Πατέρων του 
Έθνους, o θαλαμηπόλος του Σερζ Μερλάν 
και τα, κινηματογραφικά σωτήρια σε ακόμα 
μια ταινία, έγχορδα του Άρβο Περτ στη 
demi-«Ρωμαίος και Ιουλιέττα» κορύφωση 
χαμού. Αλλά «εμπρός της γης οι κολασμένοι» 
όχι τρελά για τον «Άνθρωπο που Γελά» κομσί 
κομσά. Μην κλάψεις ένα οχταευράκι…

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6RO4C3PVsqc
http://www.imdb.com/title/tt1946289/
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ΑΝΑΜΕΣΑ 
ΣΕ ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΥΣ (2012)
(UPSIDE DOWN)

Είδος 
Δράμα Φαντασίας

Σκηνοθεσία 
Χουάν Ντιέγκο Σολάνας

Καστ 
Τζιμ Στέρτζες, 
Κίρστεν Ντανστ, 
Τίμοθι Σπoλ

Διάρκεια 
107’

Διανομή  
VILLAGE FILMS

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

Αγόρι ερωτεύεται κορίτσι. Κορίτσι ερωτεύεται αγόρι. 
Αγόρι και κορίτσι, όμως, κατοικούν σε ένα ιδιότυπο 
πλανητικό σύμπαν και προέρχονται από διαφορετι-
κούς αντικριστούς κόσμους. Αγόρι και κορίτσι δεν 
επιτρέπεται να είναι μαζί και οι συνθήκες (ακόμη και 
η βαρύτητα!) τους χωρίζουν. Αγόρι, όμως, δεν ξεπερνά 
κορίτσι. Αγόρι θα προσπαθήσει να την ξαναβρεί.

Κάθε φορά που μία ταινία παραμένει στο συρτάρι ενός studio 
για μήνες, ή και χρόνια, πριν από την επίσημη κυκλοφορία 
στους κινηματογράφους, ο θεατής πρέπει να ανησυχεί. Σε 
κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις, η ταινία αποτελεί απλά περί-
πτωση, την οποία το studio δε γνωρίζει πώς να διαχειριστεί, 
όπως συνέβη με το πρόσφατο «Μικρό Σπίτι στο Δάσος». Στην 
πλειοψηφία των περιπτώσεων, όμως, η συνταγή βρωμάει 
και απλά η εταιρεία παραγωγής ψάχνει να βρει το καλύτερο 
«σενάριο» για να σερβίρει την αποτυχία, με τις λιγότερες 
δυνατές απώλειες, όπως απέδειξε πριν από λίγες εβδομάδες 
ένα άλλο... «Σπίτι στο Τέλος του Δρόμου».

Το «Ανάμεσα σε Δύο Κόσμους», δυστυχώς, εμπίπτει στη 
δεύτερη κατηγορία και δεν αποτελεί μόνο μία ανέμπνευστη 
απόπειρα συνδυασμού ενός ρομάντζου με την επιστημονική 
φαντασία αλλά και μια επίπονα βαρετή εμπειρία που δεν 
μπορεί να καλύψει την κενότητά της, παρά το γυαλιστερό 
περιτύλιγμά της. Η ταινία γυρίστηκε το 2010 και η κυκλοφο-
ρία της αναμενόταν στις αρχές του 2011, μέχρι που εξαφα-
νίστηκε παντελώς από τους προγραμματισμούς των χωρών 
εξόδου της - για ύποπτους λόγους - αλλά επανεμφανίστηκε 
το ίδιο απρόοπτα για να κάνει ατυχές ποδαρικό στο 2013.

Ο Άνταμ είναι κάτοικος ενός μοναδικού σύμπαντος, το οποίο 
χαρακτηρίζεται από διπλή βαρύτητα, όπου δύο (πολύ) κοντι-
νοί πλανήτες περιστρέφονται γύρω από τον ίδιο ήλιο. Στον 
έναν πλανήτη, τον κάτω, οι κάτοικοι είναι φτωχοί και ζουν 

03 ιανουαριου 2013

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας τύπος από 
κάτω και θέλει το κορι-
τσάκι από πάνω. Και 
συναντιούνται σε... ανά-
ποδα σύμπαντα! Και μια 
φορά εκείνη πέφτει και 
χτυπάει και παθαίνει 
αμνησία, αλλά ο άλλος 
την αγαπάει πάντα και... 
ξέρεις από στομαχικό 
ίλιγγο;
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Φαίνεται ενδιαφέρον, ε; Κι όμως, δεν είναι! 
Για αρχή, η κεντρική ιδέα της υπόθεσης, 
όσο πρωτότυπη κι αν φαίνεται, «μπάζει» 
από παντού. Θεωρητικά, οι φυσικοί νόμοι 
που διέπουν τα πάντα διατυπώνονται ρητά 
στην αρχή, στην πορεία, όμως, δεν μπορούμε 
να ορκιστούμε ότι ακολουθούνται και κατά 
γράμμα. Επιπρόσθετα, η παντελής έλλειψη 
χημείας ανάμεσα στους πρωταγωνιστές 
κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Το μόνο 
που φαίνεται να μοιράζονται Τζιμ Στέρτζες 
και Κίρστεν Ντανστ είναι το… πλατό, με την 
Ντανστ ειδικά να είναι και θύμα ενός σχι-
ζοφρενικού μοντάζ, που την μετατρέπει σε 
κομπάρσο, χωρίς ανάπτυξη χαρακτήρα ή 
έστω screentime. Ειδικότερα, στην ανάπτυξη 
της ταινίας, οι εξελίξεις τηλεγραφούνται 
από νωρίς, οι χαρακτήρες συγκινούνται, 
θυμώνουν, αντιδρούν σα να ακολουθούν τις 
επιθυμίες ενός δεκάχρονου που έγραψε δέκα 
σελίδες χαρτί αποκαλώντας τες σενάριο και 
οι συμβολικές αναλογίες (Αδάμ, Εδέμ, hello;) 
γίνονται περισσότερο από απλοϊκές και προ-
φανείς.

στα όρια της εξαθλίωσης. Στον πάνω πλα-
νήτη, αντίθετα, οι τεχνολογικές εξελίξεις 
είναι ραγδαίες, το βιοτικό επίπεδο υψηλό και 
η κύρια πηγή εσόδων το πετρέλαιο, το οποίο 
λαμβάνουν με εξορύξεις στον κάτω κόσμο. 
Ο κάθε κάτοικος έλκεται μόνο από τη βαρύ-
τητα του πλανήτη του. Ανταλλαγές μεταξύ 
των πλανητών θα μπορούσαν να γίνουν αλλά 
απαγορεύονται ρητά.

Ο Άνταμ, ως κάτοικος του κάτω κόσμου, δεν 
είχε την πιο εύκολη παιδική ζωή. Παρόλα 
αυτά, θυμάται ακόμα τον (παράνομο) έρωτά 
του με την Ίντεν, το κορίτσι του πάνω 
κόσμου, που τραυματίστηκε μια μέρα κατά 
την επιστροφή της κι έκτοτε εξαφανίστηκε. 
Μόνη του ελπίδα για αλλαγή της καθημερι-
νότητάς του, είναι η επιτυχία της πατέντας 
του, που στόχο έχει να χρησιμοποιήσει την 
ιδιόμορφη βαρύτητα του πλανητικού σύμπα-
ντος για τη βελτίωση της καθημερινότητας 
του λαού του. Όταν, όμως, η Ίντεν εμφανί-
ζεται ξανά απρόοπτα μπροστά στον Άνταμ, 
το γεγονός ότι δεν την ξεπέρασε ποτέ θα 
τον ωθήσει στην προσπάθεια να την ξανα-
κερδίσει, σπάζοντας στην πορεία όλους τους 
ισχύοντες νόμους.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Η επιστημονική φαντασία συναντά το 
ρομάντζο και το αποτέλεσμα παραμένει 
«ανάμεσα σε δύο κόσμους», αργοκί-
νητο, αποσπασματικό και εξουθενωτικά 
βαρετό. Κάποιες φορές, το συρτάρι με 
τα σενάρια πρέπει να κλειδώνεται καλύ-
τερα…

official trailer

imdb

facebook page

link me

Το χειρότερο απ’ όλα, όμως, είναι ότι η ταινία 
είναι τόσο ανιαρή, που δεν προσφέρει καν 
την απόλαυση μιας ανάλαφρης προβολής 
χωρίς απαιτήσεις. Παρά τα κατά στιγμές 
εντυπωσιακά, αλλά από ένα σημείο και μετά, 
επαναλαμβανόμενα εφέ, το «Ανάμεσα σε Δύο 
Κόσμους» αποτυγχάνει και ως ταινία δυστο-
πικού μέλλοντος αλλά και ως παραλλαγή της 
κλασικής θεματικής των χωρισμένων από την 
μοίρα εραστών. Για μία «επική, ερωτική ιστο-
ρία», το «Ανάμεσα σε Δύο Κόσμους» παραεί-
ναι αργοκίνητο, αποσπασματικό και σπατάλη 
ταλέντου από δύο συμπαθέστατους, κατά τα 
άλλα, ηθοποιούς.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZAOS12ja9jA
https://www.facebook.com/pages/Upside-Down-2012-movie/202273973233864
https://www.facebook.com/pages/Upside-Down-2012-movie/202273973233864
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΖΟ ΡΑΪΤ

ΤΖΟ ΡΑΪΤ
Καθόλου κλασικός! 
του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Χωρίς να έχει κερδίσει - αδίκως - ακόμη τον τίτλο του 
σκηνοθέτη «πρώτης γραμμής» από την κινηματο-
γραφική βιομηχανία, την οποία φοβάται και θεωρεί 
επικίνδυνη για την ψυχική υγεία, κάθε ταινία του Τζο 
Ράιτ είναι ευρηματική, καλαίσθητη και διαθέτει αυτό 
που λείπει όλο και περισσότερο από το σύγχρονο 
σινεμά. Μια άποψη συγκεκριμένη και σαφώς διατυ-
πωμένη. 



PAGE 25 



PAGE 26 | FREE CINEMA | ISSUE#43

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΖΟ ΡΑΪΤ

Στην «Άννα Καρένινα», που προβάλλεται και 
στην Ελλάδα από την Πρωτοχρονιά, ο Ράιτ 
σκηνοθετεί και πάλι την αγαπημένη του ηθο-
ποιό Κίρα Νάιτλι (έπειτα από τα «Περηφάνια 
και Προκατάληψη» και «Εξιλέωση») σε έναν 
από τους μεγάλους ρόλους, που έχουν ερμη-
νεύσει στο παρελθόν η Γκρέτα Γκάρμπο και 
η Βίβιαν Λι. Ο Ράιτ πήρε το ρίσκο να τοπο-
θετήσει τη δράση στο χώρο του θεάτρου, 
τονίζοντας την υποκρισία των κοινωνικών 
συμβάσεων που ανατρέπει η συμπεριφορά 
της Καρένινα όταν ερωτεύεται τον νεαρό 
Βρόνσκι (Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον) και αδια-
φορεί για τις συνέπειες στο γάμο της με τον 
Καρένιν (Τζουντ Λο). 

Όπως εξήγησε ο Ράιτ στη συνάντησή μας στο 
Λονδίνο, λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα 
της ταινίας, η θεατρικότητα του φιλμ ήταν 
καθαρά δική του επιλογή και όχι του Τομ 
Στόπαρντ, ο οποίος έγραψε το σενάριο που 
εκ των υστέρων προσαρμόστηκε στη σκηνο-
θετική άποψη. Εξαιρετικά ενδιαφέρων, αλλά 
δίνοντας και την εικόνα του καλλιτέχνη που 
βρίσκεται «στον κόσμο του», ο Ράιτ μίλησε 
για το πώς τον άγγιξε το βιβλίο του Τολστόι 
και πώς κρατά τις αποστάσεις του από πράγ-
ματα που πιστεύει ότι μπορούν να τον βλά-
ψουν.

Έχετε πει και ο ίδιος ότι η «Anna 
Karenina» έχει μεταφερθεί πολλές 
φορές στο πανί. Γιατί να ασχοληθείτε 
και εσείς με αυτήν τη μεγάλη ιστορία 
αγάπης;

Μεταξύ ποιων είναι η μεγάλη ιστορία αγά-
πης; Σοβαρά, πείτε μου, ποιοι τη ζουν; Για 
μένα δεν είναι μια μεγάλη ιστορία αγάπης 
ανάμεσα στην Άννα και το Βρόνσκι. Είναι μια 
τραγική ιστορία εμμονής, είναι μια ιστορία 
πόθου ανάμεσα στην Άννα και το Βρόνσκι. 
Η αληθινή ιστορία αγάπης νομίζω ότι είναι 
αυτή ανάμεσα στο Λέβιν, που είναι και ο 
αγαπημένος μου χαρακτήρας, και την Κίτι. 
Νομίζω ότι ποτέ στο παρελθόν, στις μέχρι 
τώρα μεταφορές, δεν αναπτύχθηκε επαρκώς 
αυτή η διπλή έλικα των ιστοριών, της ιστο-
ρίας που ζει η Άννα και εκείνης του Λέβιν. 
Ένιωσα, επιπλέον, ότι βρισκόμουν σε ένα 
στάδιο της ζωής μου που αυτό το βιβλίο είχε 
ιδιαίτερη σημασία. Ήμουν πια σαράντα χρο-
νών, παντρεύτηκα, έκανα μωρό και αισθάν-
θηκα ότι ήταν τα πράγματα για τα οποία ο 
Τολστόι μιλούσε και θεωρούσε σημαντικά.
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Αυτήν τη χρονιά βγαίνουν στις αίθου-
σες αρκετές ταινίες που βλέπουν με 
διαφορετική ματιά κλασικά έργα, 
όπως το «The Great Gatsby» και το 
«Les Misérables». Πιστεύετε ότι είναι 
συμπτωματικό το γεγονός;

Πραγματικά, δεν μπορώ να πω. Νομίζω ότι 
το να διακρίνει κανείς τάσεις, είναι περισ-
σότερο δουλειά των κριτικών. Εγώ υπάρχω 
μέσα σε έναν παράξενο, μικρό κόσμο, που 
θα τον χαρακτήριζα κάτι σαν κατάστημα 
παιχνιδιών. Διαβάζω βιβλία, ακούω μουσική 
και προσπαθώ να μη δίνω σημασία σε τέτοια 
πράγματα. Όταν πήγα στην Αμερική για να 
κάνω το «Σολίστα», το studio είχε κλείσει για 
μένα έναν οδηγό που κάθε πρωί μου έλεγε τι 
έγραφε η πρώτη σελίδα του Variety. Υπήρξε, 
λοιπόν, κάποια στιγμή που ένιωσα ότι με 
ενδιαφέρουν όλα αυτά. Και μετά κατάλαβα 
ότι δεν ήταν πολύ υγιές για μένα, για την 
ύπαρξή μου ως καλλιτέχνη και ως ανθρώπου. 
Έτσι, προσπαθώ να μην εμπλέκομαι τόσο με 
τέτοια πράγματα. Καταλαβαίνω απολύτως 
την ερώτησή σας, αλλά δεν μπορώ να την 
απαντήσω. Είναι μακριά από μένα. Προτιμώ 

να ασχολούμαι με άλλα πράγματα. Πηγαίνω 
πολύ συχνά στο θέατρο και είναι κάτι που 
απολαμβάνω. Παρακολουθώ πολύ στενά και 
τη δουλειά της γυναίκας μου που είναι μου-
σικός και την ακολουθώ, έτσι είμαι με έναν 
τρόπο και στο χώρο της κλασικής μουσικής. 
Ο χώρος της κινηματογραφικής βιομηχανίας 
και όσων την περιβάλλουν, νομίζω ότι είναι 
αρκετά επικίνδυνος.

Τι θεωρείτε επικίνδυνο;

Για να είμαι απολύτως ειλικρινής, είμαι πολύ 
ανασφαλής και αν αφεθώ να νοιαστώ πολύ 
για τη «θέση» μου μέσα στην κινηματογρα-
φική βιομηχανία ή για το τι λένε ή πιστεύουν 
οι άλλοι για μένα, μπορεί πολύ εύκολα να 
κυλήσω στην εμμονή. Κι αυτή η εμμονή μπο-
ρεί να εξελιχθεί αυτοκαταστροφικά.
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Σε ό,τι αφορά τη μουσική της ταινίας, τι 
ζητήσατε από τον Ντάριο Μαριανέλι;

Με τον Ντάριο αρχίσαμε να δουλεύουμε πολύ 
πριν από την επίσημη έναρξη της παραγωγής 
και πολλά από τα κομμάτια, όπως η μουσική 
του χορού, γράφτηκαν πολύ νωρίς. Ακούσαμε 
μαζί πολλές συνθέσεις, αναζητώντας τον 
μουσικό τόνο του κλίματος της Ρωσίας, απο-
φεύγοντας, όμως, τους τυπικά κλασικούς. 
Δεν ήταν αυτό που ταίριαζε στην ταινία μας. 
Έχοντας από νωρίς τις προσωρινές ηχογρα-
φήσεις της μουσικής, με βοήθησε και στα 
θέματα που ακούγονται κατά τη διάρκεια των 
γυρισμάτων. Συνηθίζω να παίζω μουσική για 
το καστ. Έτσι, υπήρχε ένα ηχητικό σύστημα 
που βρισκόταν επάνω στις σκαλωσιές των 
φωτιστικών και διάλεγα κομμάτια από το 
iPod που συνδεόταν ασύρματα. Με βοηθούσε 
να φαίνομαι και απασχολημένος διαρκώς. 

Εκτός από σκηνοθέτης είστε και DJ, 
λοιπόν!

Ναι, το βρίσκω έναν ωραίο τρόπο να επι-
κοινωνώ με όλο το συνεργείο. Είναι ευκο-
λότερο να είσαι σε επαφή με τους στενούς 
σου συνεργάτες. Με τη συνοδεία μουσικής, 
όμως, ακόμη και το υπόλοιπο συνεργείο, οι 
ηλεκτρολόγοι ή οι τεχνικοί των σκηνικών, 
αισθάνονται ότι συμμετέχουν σε μια κοινή 
ατμόσφαιρα. Διαλέγοντας μουσικές, δίνω 
το κλίμα που επικρατεί τη συγκεκριμένη 
ημέρα του γυρίσματος. Πολλές φορές παίζω 
κάτι πιο upbeat και όλοι ξέρουν ότι είναι μια 
χαρούμενη μέρα και συχνά χορεύουν. Άλλη 
μέρα, πάλι, αν παίξω... Radiohead, αμέσως 
όλοι καταλαβαίνουν ότι θα έχουμε άλλη 
ατμόσφαιρα.

Μιλήσατε πριν για τον επικίνδυνο χώρο 
της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Δε 
φοβηθήκατε ποια θα ήταν η αντίδραση 
όταν παρουσιάσατε την άποψή σας για 
την ιστορία του Τολστόι;

Ναι, πάρα πολύ. Το προγραμμάτισα, όμως, 
πολύ καλά. Ήξερα από ένα στέλεχος της 
Universal ότι θα είχαν μια συνάντηση για τον 
προϋπολογισμό της «Χιονάτης και του Κυνη-
γού», που ήταν 175 εκατομμύρια δολάρια. 
Έτσι, κατάφερα να πάω ακριβώς πριν και 
άρχισα να λέω πολύ γρήγορα όσα εντυπωσι-
ακά είχε η ταινία. Τρένα, άλογα να τρέχουν 
στον ιππόδρομο, χορούς και όλα αυτά, μόλις 
με 30 εκατομμύρια! Και είπαν το ναι. Τα 30 
εκατομμύρια είναι ψιλά σε σχέση με άλλες 
ταινίες. Ευκαιρία!
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Δε χρησιμοποιήσατε Ρώσους ηθοποιούς 
ή ρωσική προφορά, αλλά πολλοί από 
τους κομπάρσους είναι Ρώσοι. Γιατί 
κάνατε αυτή την επιλογή;

Αισθάνθηκα ότι στο γύρισμα πρέπει να 
βρίσκονται Ρώσοι. Όχι μόνο επειδή οι Ρώσοι 
φαίνονται Ρώσοι - και είναι μια πολύ συγκε-
κριμένη κοψιά - αλλά για να υπάρχει η 
αίσθηση της αυθεντικότητας και για να μου 
πουν αν κάτι από όσα έκανα ήταν εντελώς 
λάθος. Χρειαζόμασταν 400 με 500, έτσι 
βάλαμε μια αγγελία στα ρωσικά έντυπα 
του Λονδίνου που έλεγε ότι χρειαζόμαστε 
κομπάρσους για την «Άννα Καρένινα» και 
ότι όσοι ενδιαφέρονται θα έπρεπε να έρθουν 
ένα Σάββατο πρωί σε μια εκκλησία. Έφτασα 
γύρω στις δέκα το πρωί, πιστεύοντας ότι θα 
ήμουν τυχερός αν εμφανίζονταν 400 και είδα 
ότι η ουρά γύριζε τρεις φορές το τετράγωνο. 
Ήρθαν περισσότεροι από 1.500 και ήταν μια 
ανεπανάληπτη εμπειρία. Είχα πει από πριν 
ότι θα μιλούσα προσωπικά με όλους και, 
πραγματικά, το έκανα, χωρίζοντάς τους σε 
μικρές ομάδες. Εκείνη τη μέρα έμεινα για 
16-17 ώρες. Έμαθα πολλά για τη Ρωσία και 
τους Ρώσους και τελικά χρησιμοποίησα περί-
που 600 άτομα. 

Ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον παραπονέ-
θηκε ότι στην ταινία είναι υπερβολικά 
όμορφος.

Αυτό είναι ένα μόνιμο πρόβλημα με τους 
απίστευτα ωραίους και νέους άντρες. Θέλουν 
να απαρνηθούν την ομορφιά τους. Από την 
άλλη πλευρά, οι μεγαλύτεροι και άσχημοι, 
ανησυχούν ότι φαίνονται υπερβολικά άσχη-
μοι. Τι να κάνουμε, κανείς δεν είναι ευχαρι-
στημένος ποτέ...

Φοβάστε ότι το κοινό μπορεί να μη 
συντονιστεί με την άποψή σας για την 
ιστορία;

Ειλικρινά δεν ξέρω, εγώ απλώς γυρίζω ται-
νίες. Ελπίζω να την καταλάβουν και να τους 
αρέσει. 
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