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Θυμάμαι, πριν από κάμποσα χρόνια, 
που συνεργαζόμουν με γραφείο δια-
νομής ως κειμενογράφος, ιδιότητα η 
οποία είχε «σκανδαλίσει» συναδέλ-

φους με διαφόρων τύπων διαπλοκές με εταιρείες 
και «φιλίες» αγνότατες (υποθέτω...). Θα έβγαινε 
ένα φιλμ που, όπως περίμενα, ξέσκισε τα ταμεία. 
Είχε ένα ξεκάθαρο εικαστικό, όμορφης αισθητι-
κής, με ένα χαριτωμένο πρόσωπο που με έβγαζε 
από τη δύσκολη θέση. Κοινώς, δε χρειαζόταν να 
γράψω την παραμικρή λέξη! Ούτε tag lines, ούτε 
κόλπα και ατάκες έξυπνες. «Προϊόν» ιδανικά 
πλασμένο. 

Με παίρνουν ένα τηλέφωνο από το ατελιέ, λοι-
πόν, σε φάση επείγον, σώσε μας, έλα να βοηθή-
σεις την κατάσταση. Έφευγαν κάτι artworks για 
τύπωμα και είχαν γίνει αλλαγές. Πηγαίνω, βλέπω 
και αντιμετωπίζω ένα σχετικό οπτικό σοκ: πάνω 
στο καθαρό εικαστικό της ταινίας, είχαν προστε-
θεί καρδούλες! Λέω στο γραφίστα: «Τι έγινε, ρε 
παιδιά; Άλλαξε ημερομηνία αυτό; 14 Φλεβάρη 
βγαίνει, τελικά;»...

Ναι, είναι αυτή η μέρα, που η ανάγκη για σεξ σε 
υποχρεώνει να βάλεις το «περιτύλιγμα» σοκολα-
τάκια, λουλούδια, καρδούλες και ρομαντισμός. 
Πουλάει καλύτερα αυτό το «πακέτο», τέτοιες 
που είναι και οι περισσότερες γυναίκες, τι να 
καθόμαστε να ψυχαναλύουμε τώρα. Ειδικά όταν 
προστίθενται και κάτι «σέξι» εσώρουχα... μπορώ 
και χωρίς δάχτυλο, καταλαβαίνεις.

Δεν το αντέχω το προκάτ. Το προβλέψιμο, το 
γκρουπαρισμένο, το όλοι στο ίδιο τσουβάλι, 
ανοίξτε τα πορτοφόλια σας, σήμερα θα κατανα-
λώσουμε «αυτό»! Και βάλε και καρδούλες από 
πάνω... Όχι, στο φινάλε, δεν πέρασαν οι καρ-
δούλες εκείνες. Μερικές φορές στη ζωή αξίζει να 
ζητάς κάτι, να απαιτείς την αλλαγή. Τυγχάνει, 
πού και πού, να βρίσκεται και κάποιος κατάλλη-
λος άνθρωπος, στην κατάλληλη θέση. Με αισθη-
τική ματιά που σου ταιριάζει και που μπορεί να 
καταλάβει πως η καθημερινότητα του άλλου 
αξίζει κάτι καλύτερο από αυτό το γραφικό σχήμα 
της «αγάπης» που σου φοριέται με το ζόρι μια 
φορά το χρόνο. Γιατί έτσι; Εγώ... αλλιώς! Τσα-
μπουκά. Free, λέμε.

Editorial

ει
κ

ο
ν

ο
γρ

αφ
η

σ
η

: η
λι

ασ
 κ

υρ
ια

ζη
σ

49

Hλίας Φραγκούλης

http://www.iliaskyriazis.com/
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ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ (2012)
(Les Misérables )

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας κακός τύπου 
μπάτσος που κυνηγάει 
μια ζωή έναν κακομοίρη 
που είχε κλέψει μια 
φρατζόλα, λέει. Αλλά δεν 
τα λένε. Τα τραγουδάνε! 
Ήθελα να περάσει το τρυ-
πάνι του Μετρό μέσα από 
τ’ αυτιά μου.

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Μιούζικαλ

Σκηνοθεσία 
Τομ Χούπερ

Καστ 
Χιού Τζάκμαν,  
Ράσελ Κρόου,  
Ανν Χάθαγουεϊ,  
Αμάντα Σάιφριντ,  
Έντι Ρέντμεϊν,  
Σάσα Μπάρον Κοέν,  
Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, 
Σαμάνθα Μπαρκς

Διάρκεια 
158’

Διανομή  
UIP

Για δεκαετίες, ο πρώην κατάδικος Γιάννης Αγιάννης 
καταδιώκεται από τον αστυνομικό Ιαβέρη, παρά τα 
διαφορετικά πρόσωπα και τις μεταμφιέσεις του, αλλά 
και τις προσπάθειές του να προσφέρει το καλό. Όπως 
την υιοθεσία της κόρης της νεαρής, ταλαιπωρημένης 
από τη ζωή, δύστυχης Φαντίν. Ο Αγιάννης θα μεγα-
λώσει την Κοζέτ, η οποία θα ερωτευθεί το φοιτητή 
Μάριο, ενώ στο Παρίσι ετοιμάζεται μια νέα εξέγερση.

Δεν είναι ένας σκηνοθέτης που εκτιμώ ιδιαίτερα ο Τομ Χού-
περ. Μαρτυρά την τηλεοπτική του προϋπηρεσία με την 
εμμονή του στα κοντινά πλάνα, σκηνοθετική γραμμή την 
οποία ακολούθησε τόσο στον υπερτιμημένο «Λόγο του Βασι-
λιά», όσο και τώρα στους «Άθλιους». Ο ίδιος αιτιολογεί αυτή 
την επιλογή λέγοντας ότι εστιάζει στα πρόσωπα για να παρα-
κολουθήσει από πολύ κοντά τη συγκίνηση. Το σινεμά, όμως, 
χρειάζεται άνοιγμα του κάδρου, ανάσα, όχι στριμωγμένες 
εικόνες.

Λέω από την αρχή τη βασική μου αντίρρηση με την ταινία για 
να φεύγει από τη μέση. Γιατί, παρά τα σκηνοθετικά προβλή-
ματα, οι «Άθλιοι» είναι μια μεγαλειώδης ταινία που δε σε αφή-
νει να μην την εκτιμήσεις. Είναι γυρισμένη με σεβασμό στο 
υλικό από το οποίο προέρχεται, τόσο το θρυλικό μυθιστόρημα 
του Ουγκό, όσο και το εξωφρενικά επιτυχημένο μιούζικαλ 
των Μπουμπλίλ και Σένμπεργκ, που από την πρεμιέρα του 
δεν έχει σταματήσει να παίζεται, σημειώνοντας εισπρακτικές 
επιδόσεις βιβλίου Γκίνες.

Με μια του απόφαση, ο Χούπερ ακύρωσε όσα προβλήματα 
μπορεί να δημιούργησαν άλλες του επιλογές. Βάζοντας τους 
ηθοποιούς να τραγουδήσουν ζωντανά τις σκηνές τους στο 
γύρισμα (κάτι που συμβαίνει εξαιρετικά σπάνια, αφού συνή-
θως προτιμάται η λύση του playback), τους απελευθέρωσε, 
τους έκανε να παίξουν τους ρόλους τους και να ερμηνεύσουν 

του Παναγιώτη Παναγόπουλου
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τα τραγούδια τονίζοντας κάθε ίχνος δραματι-
κής έκφρασης, χωρίς τον περιορισμό της ηχη-
τικής «κονσέρβας» (ένας πιανίστας έδινε τη 
μελωδία στο ακουστικό που φορούσαν, ενώ η 
ορχήστρα προστέθηκε αργότερα).

Οι ερμηνείες δεν είναι πάντα φωνητικά 
άψογες. Ακούγονται λυγμοί, βαριές ανάσες, 
κομπιάσματα, κάποιοι έφτασαν να παρο-
μοιάσουν το τραγούδι του Ράσελ Κρόου με... 
γάβγισμα. Βλέποντας, όμως, την ταινία, δεν 
έχεις την παραμικρή αμφιβολία για το ποιος 
είναι αυτός ο χαρακτήρας. Ο ήρωας δεν κρύ-
βεται πίσω από ένα καλλωπισμένο τραγούδι. 
Οι ερμηνείες στους «Άθλιους» ίσως να μην 
είναι οι πιο αψεγάδιαστες, είναι, όμως, οι πιο 
σωστές που μπορείς να ακούσεις και εκείνες 
που δικαιώνουν τη συγκλονιστική προσπά-
θεια όλων των ηθοποιών.

Στο ρόλο του Γιάννη Αγιάννη, ο Χιού Τζάκμαν 
δεν μπορεί να κρύψει πόσο το απολαμβάνει. 
Χαρισματικός star, μέχρι τώρα δεν είχε την 
ευκαιρία να δείξει τα ταλέντα του στο τρα-

γούδι και το χορό (που έχει παρουσιάσει στο 
Μπρόντγουεϊ). Ο Αγιάννης είναι ο ρόλος της 
ζωής του και τον ζει σε κάθε στιγμή αυτής της 
μεγάλης ιστορίας. Ως αλυσοδεμένος κατάδι-
κος με τον αριθμό 24601, άδικα φυλακισμένος 
για χρόνια επειδή έκλεψε λίγο ψωμί, ως επι-
χειρηματίας και Δήμαρχος μιας μικρής πόλης, 
ως ευεργέτης της Φαντίν και της κόρης της, 
ως άνδρας που καταδιώκεται αδιάκοπα από 
τη μοίρα και τον Ιαβέρη. Ο ρόλος του Αγιάννη 
έχει τόσες εναλλαγές, που θα μπορούσε να 
παρασύρει κάθε ηθοποιό σε υπερβολές. Ο 
Τζάκμαν, ωστόσο, τον ερμηνεύει με απόλυτη 
αφοσίωση και ακρίβεια. Χωρίς να ξεχνά ότι 
πρωταγωνιστεί σε μιούζικαλ, ταιριάζει το 
δράμα με οπερατικό μεγαλείο.

Πρόθεση του Αγιάννη είναι να προσφέρει το 
καλό όπου και όπως μπορεί. Αυτό προσπαθεί 
να κάνει βοηθώντας τη Φαντίν, πρώην εργά-
τριά του, που χάνοντας τη δουλειά της και 
παλεύοντας να ζήσει την κόρη της, πουλάει 
τα μαλλιά της, τα δόντια της, στο τέλος και 
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το κορμί της. Η Ανν Χάθαγουεϊ, το ισχυρό 
φαβορί για το Όσκαρ του δεύτερου γυναι-
κείου ρόλου φέτος, είναι τόσο σπαρακτική 
όταν τραγουδάει το «Ι Dreamed a Dream» 
και αφηγείται με ραγισμένη φωνή τα όνειρα 
που της τσάκισε η ζωή, που αν δε συγκινη-
θείς, θα πρέπει να αναρωτηθείς μήπως κάτι 
δεν πάει καλά με το συναισθηματικό σου 
κέντρο. Ακόμη κι αν ξέρεις την ιστορία, όταν 
πεθάνει (σιγά το spoiler), ο χαμός της σε 
σοκάρει και πιάνεις τον εαυτό σου να θέλει να 
την δει σε ακόμη περισσότερες σκηνές. 

Από εκεί και πέρα, ανοίγει το επόμενο 
μεγάλο κεφάλαιο της ιστορίας. Ο Αγιάν-
νης παίρνει την Κοζέτ (ή Τιτίκα, σύμφωνα 
με την παλιότερη λογοτεχνική μετάφραση) 
από τους άπληστους πανδοχείς Θεναρντιέρ 
(που ερμηνεύουν ο Σάσα Μπάρον Κοέν και η 
Έλενα Μπόναμ Κάρτερ ως κωμικό relief της 
ταινίας) και τη μεγαλώνει σαν πραγματικός 
πατέρας. Νεαρή γυναίκα, πια, με την Αμάντα 
Σάιφριντ να δείχνει την εκπαιδευμένη φωνή 

της, ερωτεύεται το Μάριο, τον οποίο θέλει και 
η Επονίν, κόρη των πανδοχέων. Το ερωτικό 
δράμα εξελίσσεται ενώ προετοιμάζεται η εξέ-
γερση των φοιτητών στην οποία πρωτοστατεί 
ο Μάριος, που θα τραγουδήσει το «Empty 
Chairs at Empty Tables» για τους χαμένους 
συναγωνιστές του, όταν η επανάσταση πνιγεί 
στο αίμα. Την ίδια αφοσίωση δείχνουν στους 
ρόλους τους ο Έντι Ρέντμεϊν και η Σαμάνθα 
Μπαρκς (η μόνη που πέρασε στην οθόνη από 
τη θεατρική παράσταση).

Είναι σχεδόν μάταιο να προσπαθήσει κανείς 
να αφηγηθεί ολόκληρη την ιστορία των 
«Αθλίων», ακόμη και σε περίληψη. Η ίδια 
πίεση υπάρχει και στην ταινία, αφού αγωνιά 
να χωρέσει τα περισσότερα πρόσωπα και 
τις υποϊστορίες, αλλά και να μη σφαγιάσει 
τη μουσική. Ο γρήγορος ρυθμός, πάντως, δε 
μειώνει τη δραματική ένταση. Αυτό που μει-
ώνει το θέαμα, εκτός από τα κοντινά πλάνα 
του Χούπερ, είναι η αδικαιολόγητη λιτότητα 
στα σκηνικά και στους χώρους, με εξαίρεση 
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την αρχική σκηνή στα ναυπηγεία και μερικές 
σκηνές πλήθους. Όποιος έχει δει την παρά-
σταση στο Λονδίνο ή στη Νέα Υόρκη, είναι 
αδύνατο να μη θυμάται το εντυπωσιακό περι-
στρεφόμενο σκηνικό και τα κοστούμια του 
Τζον Νέιπιερ και της Ανδριανής Νεοφύτου, 
που από τη μια στιγμή στην άλλη μετέτρεπαν 
την πόλη σε οδόφραγμα.

Πέρα από τις - τελικά δευτερεύουσες - αστο-
χίες, οι «Άθλιοι» είναι μια ταινία που προ-
σφέρει το ταλέντο, τις θυσίες και το πάθος 
των ηθοποιών. Επιπλέον, θυμίζει ότι υπάρχει 
λόγος που τα μεγάλα λογοτεχνικά έργα παρα-
μένουν επίκαιρα και βρίσκουν αντιστοιχίες 
σε κάθε εποχή, όπως και ότι είναι δικαιολο-
γημένη η μακροημέρευση των επιτυχημένων 
διαφορετικών τους εκδοχών. Ακόμη κι αν 
κάποιος είναι φανατικός πολέμιος των μιούζι-
καλ, σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί παρά 
να σεβαστεί το αποτέλεσμα. 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Εκτιμάς τον κόπο και την αφοσίωση των 
ηθοποιών σε μεγάλους ρόλους και ιστο-
ρίες με δύναμη και συναίσθημα; Απο-
κλείεται να μη σε αγγίξουν οι «Άθλιοι». 
Βγάζεις σπυριά ακούγοντας ότι μια 
ταινία είναι μιούζικαλ και οι ηθοποιοί 
τραγουδούν σε ολόκληρο το φιλμ; Αν 
κάποιος καταφέρει να σε βάλει μέσα στην 
αίθουσα, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες 
να αλλάξεις στρατόπεδο.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.lesmiserablesfilm.com/splashpage/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YmvHzCLP6ug
http://www.imdb.com/title/tt1707386/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/LesMisMovie?ref=ts&fref=ts
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ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ 
(2012)
(PARADIES: LIEBE)

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Ούλριχ Ζάιντλ

Καστ 
Μαργκαρέτε Τίζελ, 
Ίνγκε Μάουξ,  
Πίτερ Καζούνγκου, 
Γκάμπριελ Μουάρουα

Διάρκεια 
120’

Διανομή  
FEELGOOD

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου 

Μεσήλικη Αυστριακή κυρία, που ακούει στο όνομα 
Τερέζα, αποφασίζει να δοκιμάσει το... σεξοτουρισμό 
για τις φετινές της διακοπές, στην πρώτη ταινία της 
«τριλογίας του Παραδείσου» του Ούλριχ Ζάιντλ, που 
φιλοδοξεί να αναλύσει τις πιο σκοτεινές πτυχές της 
ανθρώπινης ψυχής. Ο Παράδεισος είναι, όντως, πολύ 
μακριά.

Αυτό που ετοίμασε ο - πάντα σοκαριστικός - Ούλριχ Ζάιντλ 
για το 2012 είναι η «τριλογία του Παραδείσου». Κάθε ταινία 
της τριλογίας ακολουθεί μία γυναίκα στις διακοπές της, με 
τον «Παράδεισο του Έρωτα» να αποτελεί το πρώτο μέρος 
της σειράς. Οι δύο επόμενες ταινίες είναι το «Παράδεισος 
της Πίστης», το οποίο ακολουθεί την αδελφή της Τερέζα 
στη θρησκευτική της σταυροφορία, και το «Παράδεισος της 
Ελπίδας», το οποίο μόλις έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του 
στη φετινή Berlinale και αφορά την παραμονή της κόρης της 
Τερέζα σε μία κατασκήνωση απώλειας βάρους για παχύσαρ-
κους. 

Όπως και στο παρελθόν, ο Ζάιντλ παραμένει πιστός στο 
ψευδο-ντοκιμαντερίστικο ύφος του, αξιοποιώντας πλήρως 
την αίσθηση της αμεσότητας που αποκόμισε από την καριέρα 
του ως ντοκιμαντερίστας. Η κάμερά του ακολουθεί από - 
αποπνικτικά - κοντά τους πρωταγωνιστές του, τους γδύνει, 
κυριολεκτικά και μεταφορικά, και συνεχίζει να προχωράει 
όλο και πιο βαθιά, μέχρι να φτάσει στον πάτο της ανθρώπι-
νης ύπαρξης.

Η Τερέζα, όταν τη συναντούμε στην αρχή είναι μια μέση 
Αυστριακή γυναίκα, χαμένη στην καθημερινότητά της ως 
φροντιστής παιδιών με ειδικές ανάγκες. Για τις διακοπές 
της, αποφασίζει για πρώτη φορά να πάει στην Κένυα, όπου 
οι «φιλόξενοι» κάτοικοι υπόσχονται πολλά περισσότερα από 
όσα περιλαμβάνει ο όρος «εγκάρδια φιλοξενία». Η ίδια είναι, 

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Μια χοντρή από την 
Αυστρία πάει διακοπές 
στην Αφρική για να δει 
χαρά στα σκέλια. Εκεί 
καταντήσαμε. Χαθήκανε 
τα ντόπια τα καμάκια, 
καταστράφηκε κι ο καλός 
ο τουρισμός στα ελληνικά 
νησιά... Ρε, να μας φάει ο 
Μαντέλα;
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όμως, μια γυναίκα που ψάχνει την αγάπη, 
που επιθυμεί να την κοιτάζουν στα μάτια 
όσο χαϊδεύουν το (πεσμένο) στήθος της και 
που δεν είναι εξοικειωμένη με την ιδέα του 
τυχαίου σεξ. Ως αποτέλεσμα, ο κόσμος που 
αναπόφευκτα θα συναντήσει θα έχει ιδιαί-
τερη επίδραση πάνω της και, με τον τυπικό 
τρόπο του Ζάιντλ, θα σπρώξει στα όρια την 
έννοια της αξιοπρέπειάς της και της ανθρώ-
πινης αξίας, γενικότερα.

Με έναν περίεργο τρόπο, ο «Παράδεισος του 
Έρωτα» συστήνεται ως κωμωδία στο θεατή. 
Και, όντως, οι αρχικές σκηνές θυμίζουν μια 
κωμωδία καταστάσεων, όπου οι ερωτικές 
περιπέτειες της Τερέζα προκαλούν το μει-
δίαμα και στη συνέχεια το τρανταχτό γέλιο. 
Σταδιακά, όμως, η συνειδητοποίηση της 
τραγικότητας της κατάστασης γίνεται όλο 
και πιο εμφανής, όλο και πιο κραυγαλέα. Το 
γέλιο γίνεται άβολο και ένοχο και, ενώ υπάρ-
χουν στιγμές που προκαλείται πηγαία, ταυ-

τόχρονα αναδύεται και μια βαθιά αντίληψη 
ότι το αντικείμενο σχολιασμού είναι απλά 
«λάθος».

Η Τερέζα στο τέλος της διαδρομής δε θα 
είναι η ίδια, όμως, το ταξίδι αυτό της συνει-
δητοποίησης θα έρθει παράλληλα με τερά-
στιο ψυχικό κόστος. Η Μαργκαρέτε Τίζελ 
αποτυπώνει με ακρίβεια τη διαδρομή της 
ηρωίδας της και μεταδίδει απόλυτα τις ανά-
γκες και τις επιθυμίες της, ενώ ρίχνεται 
άφοβα στην πραγματικότητα που της ορίζει 
ο Ζάιντλ, όπως φυσικά επιβάλλεται για κάθε 
χαρακτήρα του σύμπαντός του. Η συμμετοχή 
της στην ανάπτυξη της Τερέζα είναι καθο-
ριστική, καθώς μεγάλο μέρος της ερμηνείας 
της είναι αυτοσχεδιαστικό (άλλη μία συνή-
θης ελευθερία που δίνει στους πρωταγωνι-
στές του ο σκηνοθέτης).

Φυσικά, ταινία του Ζάιντλ χωρίς αντιδράσεις 
είναι σα ρομαντική κομεντί δίχως love story. 
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Όπως ήταν αναμενόμενο, ο «Παράδεισος 
του Έρωτα» προκάλεσε αρκετό σχολιασμό 
σχετικά με την ενδεχομένως ρατσιστική του 
στάση απέναντι στον αφρικανικό πληθυσμό. 
Ενώ αρχικά οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δε 
φαίνονται και εντελώς αβάσιμοι, μια προ-
σεχτική ματιά στη φιλμογραφία του Ζάιντλ 
μπορεί να αποδείξει ότι ο σκηνοθέτης δεν 
κινείται ποτέ στοχευμένα. Είτε πρόκειται 
για τον αφρικανικό πληθυσμό, είτε για τους 
μικροαστούς της Αυστρίας, ο εκκεντρικός 
δημιουργός, σε κάθε περίπτωση, προσπαθεί 
να ανακαλύψει τι είναι αυτό που προκαλεί 
την εκδήλωση της χειρότερης πλευράς του 
ανθρώπου. Μπορεί κάποιος να τον κατηγο-
ρήσει ότι δε φαίνεται να αγαπά ιδιαίτερα 
τους πρωταγωνιστές του, όμως, να τον πει 
ρατσιστή είναι κάπως υπερβολικό.

Βέβαια, το συνεχές ερώτημα του αν το 
σινεμά αυτό οδηγεί κάπου, εξακολουθεί 
να υφίσταται. Ο κύριος αντίλογος προς τις 
ταινίες του Ζάιντλ είναι το αν υπάρχει ουσια-
στικός λόγος για την κινηματογράφηση όλης 
αυτής της μιζέριας και της ηθικής κατάπτω-
σης. Ο προβληματισμός αυτός έχει βάση και, 
μολονότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ζάιντλ 
έχει πια τελειοποιήσει τη φόρμα του, το θέμα 
είναι πλέον να την ξεπεράσει.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ο τίτλος της ταινίας είναι καθαρά ειρωνι-
κός και δεν αφορά κανέναν πραγματικό 
παράδεισο και κανέναν έρωτα. Εξάλλου, 
ο κινηματογράφος του Ζάιντλ είναι γνω-
στό ότι πλησιάζει τα άκρα και απαιτεί 
αντοχές, κυρίως λόγω του ψυχολογικού 
αντίκτυπου των γεγονότων. Μετά, λοιπόν, 
τις απαραίτητες διευκρινίσεις, μπορούμε 
να πούμε ότι ο «Παράδεισος του Έρωτα» 
προβάλλει έναν ιδιαίτερο τρόπο κινημα-
τογράφησης, όπου η μυθοπλασία φαντά-
ζει ως ντοκιμαντέρ και η ιστορία δείχνει 
τόσο πραγματική που γίνεται άβολη και 
γι’ αυτό αξίζει για όσους επιθυμούν να μη 
«διασκεδάσουν» κατά τη διάρκεια της 
προβολής τους. Όσοι, όμως, ψάχνουν για 
την επιλογή της ταινίας του Σαββάτου, 
καλό είναι να κινηθούν σε τελείως διαφο-
ρετικές επιλογές.

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JIeM518Zu3M
http://www.imdb.com/title/tt1403214/
https://www.facebook.com/pages/Paradies-Liebe/245214218919135?ref=ts&fref=ts#
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https://www.facebook.com/pages/freecinemagr/114308348692384
http://www.youtube.com/user/freecinemagr
http://www.youtube.com/user/freecinemagr
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ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟΣ ΓΙΑ 
ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ (2013)
(A GOOD DAY TO DIE HARD)

Είδος 
Περιπέτεια

Σκηνοθεσία 
Τζον Μουρ

Καστ 
Μπρους Γουίλις,  
Τζέι Κόρτνεϊ,  
Σεμπάστιαν Κοχ,  
Γιούλια Σνιγκίρ

Διάρκεια 
97’

Διανομή  
ODEON

του Ηλία Φραγκούλη

Ο Τζον ΜακΛέιν ταξιδεύει ως τη Ρωσία για να ξεμπλέ-
ξει το γιο του από μια υπόθεση που, αναπάντεχα, 
συνδέει πυρηνικά όπλα και το οργανωμένο έγκλημα 
με την πολιτική διαφθορά της χώρας! 

Το 1988 ήταν η χρονιά που άκουσες για πρώτη φορά στη 
ζωή σου το όνομα του Τζον ΜακΛέιν. Η περίπτωση να μην το 
είχες ακούσει επειδή... δεν είχες καν γεννηθεί το 1988, κάνει 
τα πράγματα κάπως πιο δύσκολα για σένα. Ακόμη χειρότερα, 
οι γεννημένοι πριν από το έτος αυτό, ας είναι προετοιμα-
σμένοι για μια άνευ προηγουμένου τσαπατσουλιά που μοιά-
ζει περισσότερο με... μούτζα προς το franchise παρά με το 
τέταρτο sequel του «Die Hard».

Πρώτα απ’ όλα, ο Μπρους Γουίλις σε τούτη την ταινία δεν 
είναι ο Τζον ΜακΛέιν! Δε θυμάται πως είχε υποδυθεί στο 
παρελθόν τον cult ήρωα του καρτουνίστικου χαβαλέ και της 
εκρηκτικής δράσης. Δείχνει κουρασμένος, βαριεστημένος, 
εντελώς έξω από τα νερά του ΜακΛέιν. Ούτε καν σε λεκτικό 
επίπεδο δε διασώζεται το πράγμα (εκείνη η ατάκα με το 
Νιζίνσκι... ειλικρινά, τι είδους θεατές νομίζουν πως θα «πιά-
σουν» το αστείο;)! Τι άλλο αποδεικνύεται (στην πορεία...) 
πως έχουν ξεχάσει στο «Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει 
Σήμερα»; Ένα σκηνοθέτη που θα έπρεπε να γνωρίζει τι εστί 
ρυθμός και πνεύμα και ένα μοντέρ που θα τσίτωνε το υλικό 
των γυρισμάτων, αξιοποιώντας, έστω, τις σκηνές καταδίωξης. 
Στη θέση τους, όμως, βρίσκονται ένας άνευρος - και προφα-
νής - παραγγελιοδόχος του studio, που λες και απουσίαζε 
ακόμη και την ώρα του μοντάζ, για να καταλήγουμε να βλέ-
πουμε αυτό το «Τέρας του Φρανκενστάιν», το οποίο θα προ-
σέβαλλε και πρωτοετή κινηματογραφικής σχολής. Ακόμη και 
η εντυπωσιακή σεκάνς του κυνηγητού στους αυτοκινητόδρο-
μους, εξαθλιώνει τις εμπνευσμένες και εντυπωσιακές κασκά-
ντες, στουκάροντας ολέθρια με το ντεκουπάζ (που δεν μπήκε 
στον κόπο να περάσει ούτε απ’ έξω...). 

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Πάει ο ΜακΛέιν στη 
Ρωσία να βρει το γιόκα 
του που έχει μπλέξει, τα 
σπάνε, φεύγουν. Ψόφο.  
Ο Σταμάτης Κόκοτας μας 
τα’ χε πει καλύτερα.
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Μέσα σε ένα πλαίσιο φτηνιάρικου «κουλέρ 
λοκάλ», πατέρας και γιος μεταφέρονται από 
το ένα set στο άλλο, μόνο και μόνο για να 
διαλύσουν το σύμπαν στις εκρήξεις και τους 
πυροβολισμούς, σέρνοντας πίσω τους και τον 
«όμηρο» (του σεναρίου) - κλειδί της πλοκής, 
Σεμπάστιαν Κοχ, στου οποίου το πρόσωπο 
«γράφει» αυτή η απόγνωση που φωνάζει 
«Τι κάνω εδώ;» άπειρες φορές πιο έντονα 
και ενοχλητικά ακόμη και από εκείνο το 
«Χαβιάρι»... 

Όταν το puzzle του «μυστηρίου» της πλοκής 
αποκαλυφθεί και εσύ εξακολουθείς ν’ απο-
ρείς για το πώς διάολο καταφέρνουν αυτά 
τα... ελάχιστα κομμάτια πληροφορίας και 
παριστάνουν την ιστορία εδώ, το βαρύ πυρο-
βολικό έρχεται να σε κάνει να ξεχάσεις τα 
πάντα με ένα μπαράζ εκρήξεων και σαματά, 
που το πιθανότερο είναι να σε... ξυπνήσουν! 
Αν βγεις ζωντανός μετά από τέτοια κινημα-
τογραφική «εμπειρία», σίγουρα βάζεις κάτω 
και τον Τζον ΜακΛέιν για τον τίτλο του... 
«Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει».

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Οι παλιοί fans της σειράς, που ούτως ή 
άλλως έχουν περάσει και άλλες κακου-
χίες με τούτο το franchise στο παρελθόν, 
θα αισθανθούν τουλάχιστον προδομένοι 
από αυτό το άνευρο κατασκεύασμα που 
δεν έχει καν τα κότσια να αυτοσαρκαστεί. 
Οι υπόλοιποι, θα θαυμάσετε τα κατορ-
θώματα του G-Class SUV της Mercedes-
Benz. Και τίποτε άλλο.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.diehardmovie.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6fd7_U4uilw
http://www.imdb.com/title/tt1606378/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/DieHardMovies?ref=ts&fref=ts
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Η ΑΓΑΠΗ ΕΡΧΕΤΑΙ 
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ (2013)
(LOVE IN THE END)

Είδος 
Νεανικό Ρομάντζο 

Σκηνοθεσία 
Βασίλης Κεχαγιάς

Καστ 
Κατερίνα Γερονικολού, 
Πάνος Βλάχος, 
Τζωρτζίνα Λιώση, 
Λεωνίδας Καλφαγιάννης, 
Μυριέλλα Κουρεντή, 
Νικόλας Αγγελής

Διάρκεια 
90’

Διανομή  
ODEON

της Βικτωρίας Μιχαήλ

Μία τρόικα περιπετειωδών boy meets girl νταραβε-
ρακίων, βιωμένων / εξομολογημένων (σε ενέργεια 
προώθησης candy-φίρμας) από δαγκώσαντες τη 
λαμαρίνα / γλασαρισμένων στο ευτυχέστερο, αφή-
νουν μες στα μέλια το «πανί».

True story: Ένα απ’ τα ζευγάρια επί οθόνης, επιτέλους, 
ενώνει χείλη και γλωσσιάζεται για πρώτη φορά, σχεδόν πει-
στικά. Το κοινό της πρεμιέρας χειροκροτάει ενθουσιασμένο, 
αυθόρμητα. «Φάε λίγο σοκολάτα εσύ», λέει παβλοφικά στη 
διπλανή μου η κολλητή της - ασυνόδευτες, στην τρίχα, 30+ 
που ψάχνονταν με τρόπο για άνδρα. Τι βλέπω; The next best 
thing to the real thing; Όχι. Ένα νόστιμο υποκατάστατο 
για το καταναλωτικό «δείγμα», που είχε ήδη εκμυστηρευτεί 
συγγραφικά τις προσωπικές του love stories σε μια βιομηχα-
νία ζαχαρωδών, την εντεταλμένη για τη σχετική καμπάνια 
εταιρεία επικοινωνίας της κι εντέλει την κινηματογραφική 
παραγωγή, που προέκρινε τρεις «πραγματικές ιστορίες» για 
το ζωντάνεμά τους στο πανί, με αλλαγμένο, happy end. Ένα 
κομματάκι, πριν λιγωθείς; To παρθενικό product placement 
μονοπώλιο - raison d’ etre μιας ελληνικής ταινίας; Ανυπερθέ-
τως. Και, δυστυχώς, υπάρχει και το aftertaste. 

Λιώνοντας τα «Πριν το Ξημέρωμα» και «Ένας Μεγάλος 
Έρωτας» (στα συστατικά των άγνωστων του εξπρές του… 
ΟΣΕ που γνωρίζονται στη Θεσσαλονίκη, περνούν μια νύχτα 
κουβεντιάζοντας, δίνουν ραντεβού στην Αθήνα, χάνονται 
ένεκα η κακιά η ώρα, αλληλογυρεύονται και ξανασμίγουν), 
«Έχετε Μήνυμα στον Υπολογιστή σας» (σ’ εκείνα του κρυφά 
ερωτευμένου με την παιδιόθεν κολλητή του, που ανίδεη 
βρίσκει το Mr. Right στο ψεύτικο profile του στο fb εωσότου, 
αφού το ψέμα τους χωρίσει, τους κάνει ένα) και... «Το Πλοίο 
της Αγάπης» (ένας υπαξιωματικός κρουαζιερόπλοιου και μια - 
δασκαλεμένη από «καμένη» ώριμη συνεπιβάτισσα - 17χρονη 
άβγαλτη, με γονείς κι αδελφάκι από δίπλα, τσιμπιούνται 

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Η σοκολάτα έρχεται στο 
τέλος. Άσχετο. Γιατί στην 
αφίσα παίζει αγγλικός τίτ-
λος κι από κάτω ο ελληνι-
κός; Giati den to grafane 
greeklish, na teleiwnei 
h ypothesh? Twra den 
kserw pws to lene ayto 
to prama. H sokolata ta 
spaei, pantws.
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αμοιβαία με φόντο τη Ρόδο και την Ιστα-
μπούλ), το πρώτο 35mm έδεσμα - παραγγε-
λιά στον κονφισιέ του «Μίλα Μου Βρώμικα» 
από σενάριο - συνταγή του πατισιέ τού 
«Κανένας» κι ενός Παρλιάρου της διαφήμι-
σης το… τρως αν είσαι σαβουροφάγος των 
«εμπορίου» και σου πονάει (ή θα’ θελες) το 
δοντάκι - αλλά από υγείας ή Valrhona είναι 
μακριά. 

Σύνθεση (και αιτία της τερηδόνας των 
γκουρμέ): τα προαναφερθέντα εισαγόμενα 
τροποποιημένα άμυλα (προσθέστε και τα 
reality κουζίνας, ένας ήρωας είναι σεφ). Ο 
(μουσικο)συνθετικός γαλακτοποιητής με το 
ποτενσιόμετρο να ανεβαίνει συνεχώς για να 
τσιγκλάει το φυλλοκάρδι και το crossfader να 
περνάει από το score του Κοντόπουλου στην 
Όλγα Κουκλάκη και τον Tareq. Τα συντη-
ρητικά μανιέρας φυντανακίων, όσο κι αν 
είναι φυσικά προσθετικά (το κόμπιασμα κι 

η συστολή της Λιώση, το στόμα της Γερονι-
κολού, η άρθρωση απ’ το έρκος των οδόντων 
του Αγγελή). Οι πηκτικοί παράγοντες του 
snack (που «τσιμπάνε» τη γλώσσα στην περί-
πτωση χαχαχούχα ανεπίγνωστου, καβγα-
δακίου και συγχωρητικής μεταστροφής της 
επιστήθιας friend). Οι χρωστικές που έχει 
γλιτώσει το φυσικό περιτύλιγμα φωτογρα-
φίας, αλλά έχουν τιγκάρει την κακαόμαζα 
ιντρίγκων (κυρίως στο επί πωλήσει καραβίσιο 
προϊόν, με το χωρίς ημερομηνία λήξης «Ένας 
Μεγάλος Έρωτας» να τρέφει και εδώ τόσο 
λόγια της πλώρης όσο και το επεισόδιο της 
επίσκεψης στο κτήμα, με ευπρόσδεκτο guest 
τον, αειθαλή λατρεμένο του ασθενούς φύλου, 
Νίκο Γαλανό!). 

Οι ρυθμιστές οξύτητας ερμηνειών αποδίδουν 
κυρίως στα φυσικά αρώματα καραμέλας 
του Πάνου Βλάχου, τα ενισχυτικά γεύσης σε 
ατάκες και τοποθεσίες δεν τα φτύνεις και, 
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Μέρες που’ ναι, τζόβενο του ετοιματζίδι-
κου σού κάνει. Εσύ που θέλεις κουβερ-
τούρα ποιότητας, με δυσκολία το κατα-
πίνεις. Ουρανίσκε του μεσαίου χώρου, 
μάλλον θα γλυκαθείς - αλλά η επικάλυψη 
δεν είναι ξέρεις τι. 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

σκλάβοι των υδατανθράκων της TV ή των 
multiplex κυλικείων, αν θέλετε σορόπια, είναι 
μέχρις ενός σημείου ό,τι πρέπει. Αλλά αυτό 
το παρασκεύασμα πωλείται ως τυποποιη-
μένο, με υλικά και πρόσθετα που έχουν βγει 
από το ψυγείο, και για ανάλωση κατά προτί-
μηση πριν ή περί την (δεν ξέρω, για ένα - δύο 
χρόνια) του Αγίου Βαλεντίνου. Η γράφουσα 
αναζητεί αλλού τις… αγαπημένες της πραλί-
νες. Και, πάντα, το ημεδαπό σελιλοζικό άλλο 
της μισό… 

http://www.loveintheend.gr/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YeSBQ2myY-Y
http://www.imdb.com/title/tt2571610/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/Lacta
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http://freecinema.gr/mr-klein/
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http://freecinema.gr/fragoulis-in-3/

