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Προβλημάτισε περισσότερο παρά εξέ-
πληξε το άνοιγμα της ταινίας... της 
σοκολάτας την περασμένη Πέμπτη. 
Χτυπούσαν τα τηλέφωνα την Παρα-

σκευή, πανηγύριζε το γραφείο διανομής με 
δελτίο Τύπου για τα σχεδόν 20.000 εισιτήρια 
του... Αγίου Βαλεντίνου, περισσότερα κι από 
του Παπακαλιάτη μου έλεγαν, όλη η αγορά είχε 
θορυβηθεί, «θα γράψεις τίποτε;» με ρωτούσαν 
άλλοι. Εγώ είπα να περιμένω μέχρι τη Δευτέρα, 
το συνολικό νούμερο του weekend θα έβγαζε τα 
πραγματικά συμπεράσματα.

Και, όντως, τα 58.500 του τετραημέρου ήταν 
ένας αρκετά πιο προσγειωμένος αριθμός από τον 
πανικό της Πέμπτης. Μιλάμε για το πιο στοχευ-
μένο άνοιγμα των τελευταίων χρόνων. Αν παρα-
κολουθούσες το promotion, πίστευες πως το φιλμ 
δε θα προβάλλεται μετά τις 14 του Φλεβάρη! Μια 
κι έξω, αυτή είναι η μέρα, όποιος πρόλαβε το 
είδε! Και κάπως έτσι λειτούργησε και στο box-
office. Η ταινία της σοκολάτας έγινε το must για 
το «ερωτευμένο» teenage κοινό, που έχει μάθει 

να καταναλώνει τα πιο απλουστευμένα μηνύ-
ματα: καρδούλα + σοκολάτα + Βαλεντίνος = ται-
νία. Η ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία, δε, ήταν πως 
αυτό το κοινό κατάλαβε ότι επρόκειτο για φιλμ 
μεγάλου μήκους και όχι μεγαλύτερο σε διάρκεια 
διαφημιστικό spot!

Κέρδισε κάτι ο κινηματογράφος από αυτό το 
πράγμα; Εισιτήρια, θα μου πεις. Και ο χορηγός 
ευχαριστήθηκε, έβαλε τα λεφτά του και έκανε 
τη δουλειά του (fair enough). Τι μένει, όμως στο 
φινάλε; Η σοκολάτα. Όχι μια ταινία. Ανοίγει τους 
ασκούς του Αιόλου το παράδειγμα; Ποιος ξέρει. 
Μπορεί την επόμενη φορά να είναι ένα γιαούρτι, 
ένα απορρυπαντικό πλυντηρίου, ένα προφυλα-
κτικό... Από τα προηγούμενα, βέβαια, με τις 14 
Φεβρουαρίου θα βολευτεί μονάχα το τελευταίο. 
Καταλαβαίνεις. Εκτός κι αν οι υπόλοιποι βρουν 
τρόπο να συνδυαστούν με κάποια εορτή του 
Έθνους, τη Μικρασιατική καταστροφή ή κανένα 
μέγα αθλητικό τρόπαιο που έφθασε σε τούτη τη 
μαρτυρική χώρα κάποτε. Σίγουρα θα το έχουν 
μετατρέψει σε κάποιας μορφής εορτή κι αυτό. Ε;
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ZERO DARK THIRTY (2012)

η γνωμη του mr. klein

Μισή ώρα βασανίζανε 
έναν ταλαίπωρο, να τους 
δώσει ονόματα ή τον 
ταχυδρομικό κώδικα του 
Οσάμα, για να του στεί-
λουν κάτι από το «Έχεις 
Πακέτο». Μετά γυρνούσε 
μια παλαβή κι αγάμητη 
να βρει τα ίχνη του για 
ενενήντα λεπτά. Κι 
ύστερα, μισή ώρα για να 
μπουκάρουν σε ένα σπίτι 
και να ρωτάνε «Οσάμα, 
είσαι εδώ;»! Ναι. Μεγάλη 
ταινία.

21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Πολεμικό Δράμα

Σκηνοθεσία 
Κάθριν Μπίγκελοου

Καστ 
Τζέσικα Τσάστεϊν, 
Τζέισον Κλαρκ,  
Τζένιφερ Ίλι, 
Κάιλ Τσάντλερ 

Διάρκεια 
157’

Διανομή  
AUDIO VISUAL

Πωρωμένη με τη δουλειά της πράκτορας της CIA, η 
Μάγια, μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, ανα-
δεικνύεται σε πρωτοστάτης στο δεκαετές κυνήγι του 
Οσάμα Μπιν Λάντεν. Άμα τη αλλαγή της Κυβέρνησης 
των ΗΠΑ, γίνεται και ο καταλύτης της ανεύρεσης και 
εκτέλεσής του, το Μάιο του 2011.

Στην προηγούμενη, πολυσυζητημένη δουλειά τής - πρώτης 
και μόνης, ακόμα, γυναίκας κατόχου Όσκαρ σκηνοθεσίας - 
Μπίγκελοου, «The Hurt Locker», είχα εκτιμήσει την τόλμη 
της να παραδεχτεί , εν καιρώ πολέμου (εκείνου των Αμερι-
κανών στο Ιράκ, που ξεκίνησε το Μάρτιο του 2003 και ολο-
κληρώθηκε επίσημα το Δεκέμβριο του 2001), πως κίνητρο 
ενός «ήρωα» δεν είναι η πατρίδα, η θρησκεία ή η οικογένεια. 
Αντίθετα, όπως ο ατρόμητος πυροτεχνουργός, Λοχίας Γουί-
λιαμ Τζέιμς (Τζέρεμι Ρένερ), ένας (φαινομενικά) επίμονος και 
φιλότιμος στρατιώτης μπορεί απλά να είναι εθισμένος στην 
αδρεναλίνη που του προκαλεί το διαρκές φλερτ με το θάνατο. 
Όχι τυχαία, εξάλλου, η ταινία άνοιγε με το εξής απόσπασμα 
από το βιβλίο του Κρις Χέτζις, «War is a Force That Gives us 
Meaning»: «Η αιχμή της μάχης είναι ένας ισχυρός και συχνά 
θανάσιμος εθισμός, γιατί ο πόλεμος είναι ένα ναρκωτικό».

Ταυτόχρονα, όμως, είχα (και έχω) τεράστια προβλήματα με 
την αφηγηματική δομή της. Βασισμένο σε προσωπικές εμπει-
ρίες του σεναριογράφου του, Μαρκ Μπόουλ (που υπογράφει 
και το «Zero Dark Thirty»), ο οποίος είχε δουλέψει ως δημοσι-
ογράφος και πολεμικός ανταποκριτής στο Ιράκ, το «The Hurt 
Locker» ερωτοτροπεί ποικιλοτρόπως (όχι πάντα εύστοχα) με 
το ντοκιμαντέρ. Έτσι οι αριστοτεχνικά μονταρισμένες και 
σκηνοθετημένες, καθαρόαιμα κινηματογραφικές (και δη δεό-
ντως υποβλητικές στη μεγάλη οθόνη) εικόνες του, δε φέρουν 
ίχνος αυταρέσκειας: είναι ταιριαστά τραχιές, αφτιασίδωτες 
και ρεαλιστικά βρώμικες. Αντίθετα, η εξέλιξη της ιστορίας 
του είναι παράταιρα αποσπασματική. Κατακερματισμένη σε 

της Ιωάννας Παπαγεωργίου
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μια άνευ συνοχής συρραφή επεισοδίων στο 
πεδίο της μάχης, όπου περιφερειακοί του Τζέ-
ιμς, διαφορετικοί χαρακτήρες έρχονται και 
παρέρχονται αιφνιδίως, χωρίς να προλάβουν 
να αφήσουν το στίγμα τους ή, σε αντιπαρα-
βολή, να αμφισβητήσουν / ξεμπροστιάσουν 
(ουσιαστικά) τα αμφιλεγόμενα κίνητρα του. 
Το σασπένς κορυφώνεται και κάνει restart, 
ξανά και ξανά, σα να παρακολουθείς ένα 
video game, με το μη διαδραστικό avatar σου 
να περνά τη μια πίστα μετά την άλλη. Και τη 
μοναδική σταθερά της αφήγησης, τον παντα-
χού παρόντα πρωταγωνιστή, να μην αποκα-
λύπτει τίποτα περισσότερο από τον τραγικό, 
ολοκληρωτικό εθισμό του. 

Ως φιλμ που θα ήθελε να είναι ντοκιμαντέρ ή, 
ακόμα καλύτερα, αντικειμενική ανταπόκριση 
από το μέτωπο, το υπερβολικά και αδικαιο-
λόγητα μεγάλο σε διάρκεια (βλέπε φλύαρο) 

«The Hurt Locker» προκύπτει ασαφές, μπερ-
δεμένο και ανειλικρινές στις προθέσεις, τους 
σκοπούς και την ταυτότητά του, αφήνοντας 
την εξαρχής δηλωμένη, οδυνηρή διαπίστωσή 
του ημιτελή, και δη εύκολα, ανακουφιστικά 
δυσανάγνωστη και παρεξηγήσιμη. Γι’ αυτό 
και οι περισσότεροι από τους Αμερικανούς, 
επαγγελματίες και μη θεατές / υποστηρικτές 
του, το αντιλήφθηκαν ως ύμνο στις θυσίες 
όσων στελεχώνουν τον αμερικανικό στρατό.

Απέναντί του, το συγγενικό του «Zero Dark 
Thirty», που καταπιάνεται με μια άλλη συνι-
στώσα τού εν λόγω πολέμου, αποδεικνύεται 
πιο ξεκάθαρη, ευθεία και, εν τέλει, καλή 
ταινία. Η καθηλωτική δύναμη των ακατέργα-
στων, θαρρείς, εικόνων της Μπίγκελοου είναι 
και πάλι εδώ. Με την κάμερα στο χέρι, ανή-
συχη, και περισσότερο ή λιγότερο κοντά στο 
πρόσωπο και στο σώμα των ανθρώπων, όταν 
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η δράση λαμβάνει χώρα σε μεταξύ τους δια-
λόγους, ανταλλαγές και αντιλήψεις. Ή με την 
κάμερα σταθερή, ατάραχη, να συλλαμβάνει 
επικά, ανοχύρωτα τοπία της Φύσης, μέσα στα 
οποία η ανθρώπινη παρουσία μοιάζει ασή-
μαντη, απροσάρμοστη και άξεστη. Το καίριο, 
εύστοχο μοντάζ είναι επίσης ξανά εδώ, συν-
θέτοντας μεταξύ άλλων και μια συναρπα-
στική σεκάνς ανθολογίας, όπου τα ταραγμένα 
πλάνα των ανθρώπων αντιπαραβάλλονται με 
τα αγέρωχα κάδρα της Φύσης: καταμεσής της 
ερήμου, σε αμερικανική βάση / οχυρό, κατά 
τη διάρκεια αποτυχημένης συνάντησης της 
CIA με εχθρικό πληροφοριοδότη. 

Μα, πάνω απ’ όλα, και πάλι παρούσα είναι 
η πεποίθηση πως η Ιστορία δε γράφεται από 
φωτισμένους, ανιδιοτελείς ήρωες, αλλά από 
ανθρώπους με εμμονές, παραδομένους από-
λυτα σε πολύ προσωπικές, εγωιστικές (στα 

όρια του… αυνανισμού) αποστολές. Πεποί-
θηση που αυτή τη φορά ούτε δηλώνεται 
εγγράφως εξαρχής, ούτε χάνεται μέσα στην 
παραζάλη της πολυλογίας και του σκαμπανε-
βάσματος μιας αποσπασματικής αφήγησης, 
παρά ενσαρκώνεται διαυγής στη Μάγια. 
Αυτή, φορτισμένη με ήρεμη, υπόκωφη 
δύναμη από την Τσάστεϊν, είναι ένα πλάσμα 
κατ’ επιλογή μοναχικό (σαν τον Τζέιμς). Που 
βρίσκει το νόημα τής ύπαρξής της και τη θέση 
της στον κόσμο, μόνο μέσα από τη δουλειά 
της, την οποία γνωρίζει και κάνει πολύ καλά. 
Η δουλειά της είναι το δικό της ναρκωτικό - ο 
δικός της Μόμπι Ντικ. Από τα πρώτα πλάνα 
του φιλμ γινόμαστε μάρτυρες της απόφασής 
της να διατηρεί τις αποστάσεις, όχι μόνο από 
τους συνεργάτες και συνανθρώπους της, 
αλλά και από τα ίδια της τα συναισθήματα – 
τα πιο ευαίσθητα κομμάτια του εαυτού της: 
παρά την εμφανώς εύθραυστη ψυχραιμία 
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της, επιμένει να είναι ξανά και ξανά παρούσα 
στα βασανιστήρια του μάρτυρα, ο οποίος 
ενδέχεται να γνωρίζει σημαντικά για την 
έρευνά της στοιχεία. 

Η Μπίγκελοου χτίζει και «χρωματίζει» ολό-
κληρη την ταινία της πάνω στη Μάγια, πιστή 
όχι μόνο στην άβαφη, λιτή, φαινομενικά 
μόνο ντελικάτη όψη της, αλλά και στο αθό-
ρυβα εκρηκτικό πείσμα της. Σαν τη Μάγια, 
που σπάει την αποστασιοποιημένη, απατηλή 
γαλήνη του προσώπου της μονάχα δύο φορές 
(μια για να φωνάξει απειλές στον μη συνερ-
γάσιμο προϊστάμενό της, και άλλη μια για να 
χαμογελάσει, όταν μέλη ειδικά εκπαιδευμέ-
νης ομάδας του αμερικανικού Ναυτικού την 
αναγνωρίζουν με θαυμασμό ως «δική» τους), 
το «Zero Dark Thirty» εξελίσσεται με μια 
παραπλανητικά ήσυχη νωχέλεια, που δε σε 
αφήνει στιγμή σε ησυχία, ακόμα και μετά τα 
λιγοστά, αναπάντεχα ξεσπάσματά του (σαν 
την έκρηξη στο ξενοδοχείο ή στην έρημο). 
Και σαν τη Μάγια, που δε φοβάται να πει 
τα πράγματα με το όνομά τους, βάζοντάς τα 

ευθαρσώς στη θέση τους, έτσι και η ταινία 
δεν αρνείται το γεγονός της αποδοχής και 
(κατά συνέπεια) χρήσης των βασανιστηρίων, 
ως αποτελεσματικής μεθόδου ανάκρισης από 
τη CIA, με τη σύμφωνη γνώμη της Κυβέρνη-
σης των ΗΠΑ. 

Όχι τυχαία, η τελευταία, υπεύθυνη αλλά 
οδυνηρή διαπίστωσή της, αντίθετα με την 
αντίστοιχη του «The Hurt Locker», ενό-
χλησε ουκ ολίγους Αμερικανούς… πατριώτες. 
Μεταξύ αυτών και μέλη της Ακαδημίας, που, 
εθελοτυφλώντας, το κατηγόρησαν ως σπουδή 
υπεράσπισης των βασανιστηρίων και ζήτησαν 
το μποϊκοτάζ του στα Όσκαρ του 2013, στοι-
χίζοντάς του - αν μη τι άλλο - την απουσία 
της Μπίγκελοου από την πεντάδα της σκηνο-
θεσίας. Τι ειρωνεία. Ή μήπως όχι;

Όταν το «Zero Dark Thirty» συμπληρώνει 
δύο ώρες διάρκειας, παρατά την ηρωίδα 
του σε μια βάση επιχειρήσεων με ένα ζευ-
γάρι ακουστικά και για τα επόμενα τριάντα 
λεπτά... την ξεχνάει (!), καθώς μεταμορφώ-
νεται σε μια ντοκιμαντερίστικη αναπαρά-
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν εμπιστεύεσαι τα γούστα της Ακαδη-
μίας ή θέλεις να έχεις ιδία άποψη για τους 
διεκδικητές των Όσκαρ, σπεύσε. Ομοίως, 
αν τη βρίσκεις με βασισμένα σε πραγ-
ματικά γεγονότα, δεξιοτεχνικά συναρ-
μολογημένα κατασκοπευτικο-πολεμικά 
θρίλερ. Αν, όμως, ταυτίζεσαι πολύ με τους 
κινηματογραφικούς σου ήρωες, ετοιμά-
σου για μεγάλη απογοήτευση στο νήμα 
της δράσης. Ομοίως, και αν σου τη δίνει 
η κινηματογραφική μυθοπλασία σε ρόλο 
ιστοριογραφίας ή ειδησεογραφίας.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

σταση της εισβολής στο καταφύγιο του Μπιν 
Λάντεν. Η Μάγια, που για δύο ολόκληρες 
ώρες ήταν το βλέμμα και η πυξίδα μας στο 
χάρτη αυτής της ιστορίας, απουσιάζει εντε-
λώς από την κλιμάκωσή της. Γεγονός ιστο-
ρικά ακριβές μεν, κινηματογραφικά κάλπικο 
δε. Η εικονογράφηση του τρόπου της τιμω-
ρίας του περιβόητου τρομοκράτη εκφράζει 
μια ανάγκη δικαιολόγησης των βρώμικων, 
απάνθρωπων παιχνιδιών που παίχτηκαν εν 
γνώσει της αμερικανικής Κυβέρνησης για 
τον εντοπισμό του. Προδίδουν, όμως, και την 
ταινία (αφήνοντάς την ευάλωτη σε, ανάλο-
γες με την παραπάνω, παρεξηγήσεις) και τη 
Μάγια. Που δικαιώνεται όπως της πρέπει (και 
μέσω αυτής και εμείς), μετά από καταχρηστι-
κές παρεμβολές και καθυστέρηση, στα τελευ-
ταία πέντε λεπτά του φιλμ. Τότε, όμως, είναι 
πια αργά. Έχοντας χάσει την ειλικρίνεια, τον 
ειρμό και την ταυτότητά του, το φιλμ σε έχει 
ήδη πετάξει έξω…

http://www.zerodarkthirty-movie.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=n_yUeAFaONk
http://www.imdb.com/title/tt1790885/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/ZeroDarkThirty?fref=ts
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Ο ΕΡΩΤΑΣ 
ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ (2012)

Είδος 
Δράμα Εποχής

Σκηνοθεσία 
Νίκολαϊ Άρσελ

Καστ 
Μαντς Μίκελσεν,  
Αλίσια Βικάντερ,  
Μίκελ Μπo Φέλσγκορ

Διάρκεια 
137’

Διανομή  
HOLLYWOOD 
ENTERTAINMENT

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου 

Στη Δανία του 18ου αιώνα, όσο στην υπόλοιπη 
Ευρώπη, ο Διαφωτισμός αρχίζει να αφήνει το σημάδι 
του, όμως, το αυστηρό απολυταρχικό καθεστώς δεν 
αφήνει τις αλλαγές να προχωρήσουν. Μέσα σε αυτό 
το πλαίσιο, μία νεαρή Αγγλίδα πριγκίπισσα έρχεται 
στη χώρα ως νύφη για τον εκκεντρικό Βασιλιά. Η 
γνωριμία της με τον προοδευτικό γιατρό της αυλής, 
όμως, θα αλλάξει όχι μόνο τη ζωή της αλλά και ολό-
κληρη την ιστορία της Δανίας. 

Καταρχήν, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι οι ταινίες εποχής δεν 
είναι το αγαπημένο μου είδος. Όσο όμορφες κι αν είναι στο 
μάτι, θεωρώ ότι στην πλειοψηφία τους ακολουθούν σφιχτούς 
κανόνες που δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια για πρωτοτυ-
πία. Είναι, λοιπόν, ιδιαίτερα αναζωογονητικό το γεγονός ότι 
ο «Έρωτας της Βασίλισσας» καταφέρνει να διατηρήσει το 
ενδιαφέρον από την αρχή ως το τέλος, επιλέγοντας να προ-
σεγγίσει το θέμα του λιγότερο ρομαντικά και περισσότερο… 
επαναστατικά, δίνοντας έμφαση τόσο στο ιστορικό υπόβαθρο 
όσο και στην αναπόφευκτη ερωτική περιπέτεια της Βασίλισ-
σας. 

Ο Νίκολαϊ Άρσελ διατηρεί το ρυθμό της αφήγησης σε υψηλές 
ταχύτητες και έχει, όντως, να διηγηθεί μια εκτενή ιστορία 
στη μεγαλύτερη από δύο ώρες διάρκεια της ταινίας. Τα γεγο-
νότα αφορούν την περίοδο κατά την οποία ο Γιοχάν Φρίντριχ 
Στρόνζε, ο προσωπικός γιατρός του Βασιλιά, έγινε ουσια-
στικά ο σκιώδης κυβερνήτης της χώρας, προωθώντας ανα-
ρίθμητες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες άνοιξαν το δρόμο για τον 
εκδημοκρατισμό της Δανίας τον 18ο αιώνα. Φυσικά, η ταινία 
δεν είναι ένα πολιτικο-ιστορικό ντοκουμέντο, όμως, φροντίζει 
να επιμείνει αρκετά σε αυτή την πλευρά της ιστορίας ώστε 
να αποφύγει το χαρακτηρισμό του αμιγώς «ρομάντζου».

21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Σκάει συνοικέσιο Αγγλι-
δούλας με Δανό Βασιλιά 
εντελώς βλαμμένο, εκείνη 
του τα φοράει, πάνε να 
περάσουνε οι δύο άνδρες 
κάτι μέτρα υπέρ του λαού, 
φρικάρει η Βουλή, γκιλο-
τίνες, ζωή σε του λόγου 
μας... 
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Η ανερχόμενη Σουηδή ηθοποιός Αλίσια Βικά-
ντερ, την οποία θαυμάσαμε και στη φετινή 
«Άννα Καρένινα» ως Κίτι, είναι η πριγκί-
πισσα που ονειρεύεται την αλλαγή, ενώ ο 
πανταχού παρών Μαντς Μίκελσεν υποδύεται 
με τη σταθερά αποτελεσματική ερμηνευτική 
του προσέγγιση το Στρόνζε. Και οι δύο φαί-
νεται να ταιριάζουν απόλυτα στο ρόλο τους, 
με τη Βικάντερ να δίνει υποσχέσεις για την 
κινηματογραφική της συνέχεια. Όταν εκείνη 
και ο Μίκελσεν μιλούν για τα ιδανικά και τις 
επιδιώξεις των χαρακτήρων τους, φαίνεται 
να παθιάζονται πραγματικά. Το αντίστοιχο 
πάθος, όμως, δεν είναι το ίδιο διακριτό 
στις μεταξύ τους ερωτικές σκηνές. Για την 
ακρίβεια, το ερωτικό κομμάτι της ιστορίας 
καλύπτει πολύ λιγότερο χρόνο από όσο θα 

περίμενε κανείς. Περιέργως, αυτή η ασυ-
νέπεια μοιάζει να λειτουργεί, τελικά, υπέρ 
της ταινίας, καθώς την απομακρύνει από τις 
αντίστοιχες του είδους. 

Ο Άρσελ, χωρίς να έχει να προσφέρει κάτι 
ουσιαστικά καινούργιο στο ιστορικό δράμα 
εποχής, έχει αίσθηση της ισορροπίας των 
υλικών του και γνωρίζει πότε να εστιάσει 
στο κοινωνικό κομμάτι της ιστορίας, πότε να 
επικεντρώσει το κάδρο στη λεπτομερή ανα-
παράσταση της περιόδου και πότε να κάνει 
κωμικές ενέσεις. Ο Βασιλιάς του Μίκελ Μπο 
Φέλσγκορ είναι ο καταλύτης όλων των αλλα-
γών και καταφέρνει να αποδώσει τις ποικίλες 
μεταπτώσεις του χαρακτήρα του με επιτυ-
χία. Κατά στιγμές είναι απειλητικός, άλλοτε 
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ευάλωτος, κάποιες φορές απόλυτα κωμικός 
μέσα στην αφέλειά του και, μερικές φορές, 
μισητός μέσα στην επιθετικότητά του. Θα 
τολμούσα να πω ότι είναι εκείνος που συνή-
θως κλέβει την παράσταση!

Στην τελική, ο «Έρωτας της Βασίλισσας» 
είναι μια καλοδουλεμένη ταινία εποχής που 
καταφέρνει να σπάσει το «ασφαλές» περι-
βάλλον του είδους με λεπτομέρειες μιας από 
τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορικές περιόδους 
της Δανίας. Παρά το γεγονός ότι δεν προ-
σβάλλει το genre, καταφέρνει να το παραλ-
λάξει και να το κάνει προσιτό ακόμα και σε 
εκείνους που είναι δισταχτικοί προς αυτό. 
Και αυτό από μόνο του, είναι ήδη μια μεγάλη 
επιτυχία.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Εικαστικά μπορεί να μην πλησιάζει καν 
το μεγαλείο του «Άννα Καρένινα», όμως, 
αποτελεί ένα πολύ τίμιο δείγμα του είδους 
των ταινιών εποχής. Για την ακρίβεια, 
ίσως σε εκπλήξει με την απόφασή του 
να μην ακολουθήσει όλους τους κανόνες 
μιας τυπικής ταινίας εποχής. Επιπλέον, 
θα μάθεις κάτι και για την ιστορία της 
Δανίας. Θα δεις για άλλη μια φορά την 
ομορφιά της Αλίσια Βικάντερ. Αν χρειά-
ζεσαι, βέβαια, περισσότερες δόσεις αδρε-
ναλίνης, καλό θα ήταν να κινηθείς προς 
άλλες επιλογές.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uGeK7VvlllE
http://www.magpictures.com/aroyalaffair/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uGeK7VvlllE
http://www.imdb.com/title/tt1276419/
https://www.facebook.com/EnKongeligAffaere?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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ΛΟΡΕΝΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ (2012)
(LAURENCE ANYWAYS)

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Ξαβιέ Ντολάν

Καστ 
Μελβίλ Πουπό,  
Σουζάν Κλεμάν,  
Ναταλί Μπάι,  
Μόνια Τσόκρι

Διάρκεια 
168’

Διανομή  
VIDEORAMA

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου 

Ο Λοράνς, τριαντάρης καθηγητής στο Κεμπέκ των 
αρχών της δεκαετίας του 1990, αποφασίζει να ανακοι-
νώσει στην κοπέλα του, Φρεντερίκ, ότι έχει κουραστεί 
«να ζει την ζωή κάποιου άλλου» και ότι θα ξεκινήσει 
τη διαδικασία αλλαγής φύλου. Η συνέχεια της σχέσης 
τους μόλις άλλαξε απότομα πορεία.

Το περασμένο καλοκαίρι, όταν η ταινία πρωτοπαρουσιά-
στηκε στο παράλληλο τμήμα Un Certain Regard του Φεστι-
βάλ των Καννών, οι κινηματογραφικές ειδήσεις γέμισαν 
δηλώσεις του δυσαρεστημένου ή, καλύτερα, εκνευρισμένου 
Ξαβιέ Ντολάν, σχετικά με τον αποκλεισμό του από το κύριο 
διαγωνιστικό τμήμα. Και αυτές οι δηλώσεις, παραδόξως, 
βοηθούν ιδιαίτερα να καταλάβει κανείς όχι μόνο την ιδέα 
που έχει ο Ντολάν για τον εαυτό και τις φιλοδοξίες του για το 
μέλλον της σκηνοθετικής του καριέρας, αλλά και να συνειδη-
τοποιήσει τα προτερήματα και τις ατέλειες της πιο πρόσφα-
της δουλειάς του.

Από τη μία πλευρά, υπάρχει ο σεναριογράφος Ντολάν, ο 
οποίος συνεχίζει να τοποθετεί ανορθόδοξες φιγούρες στο 
επίκεντρο των ιστοριών του και να δημιουργεί πρωτότυπες 
σχέσεις μεταξύ εκείνων και των περιφερειακών χαρακτήρων, 
ακολουθώντας μια όχι και τόσο αυστηρά τυπική αφήγηση. 
Για εκείνον, οι μεταξύ τους διάλογοι και οι καθημερινές 
σκηνές τους είναι τα στοιχεία που σκιαγραφούν την persona 
τους. Παράλληλα, ο κάθε χαρακτήρας κινείται μέσα στο 
πλαίσιο του «κανονικού», όσο ιδιαίτερες κι αν είναι οι κατα-
στάσεις που αντιμετωπίζει. 

Ο Λοράνς, στην προκειμένη, δεν καταλήγει ποτέ να είναι 
καρικατούρα, ούτε ο Ντολάν αντιμετωπίζει τη σχέση του 
με τη Φρεντερίκ διαφορετικά από οποιοδήποτε άλλο love 
story. Στην αρχή της ταινίας, εκείνος της ανακοινώνει πως 
«δεν μπορεί να συνεχίσει να ζει τη ζωή ενός άλλου» και αυτό 

21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας τύπος που του 
αρέσουν τα γυναικεία 
ρούχα και θέλει να γίνει 
και γυναίκα και αγαπάει 
μια γκόμενα που δίνει νέο 
νόημα στο γκάου. Σχεδόν 
τρεις ώρες. Τι τα θες τα 
μανταλάκια...
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που θα περίμενε κανείς να είναι μια στιγμή 
χωρισμού, για τα επόμενα δέκα χρόνια, 
διαμορφώνει μια σχέση που κανείς από τους 
δυο δεν είναι στην ουσία διατεθειμένος να 
εγκαταλείψει. Ο Ντολάν είναι ιδιαίτερα προ-
σεκτικός στο να σκιαγραφήσει τι σημαίνει η 
αλλαγή του Λοράνς και για τους δύο και πώς 
μπορούν να την αποδεχτούν. Αυτό, όμως, που 
τον διαχωρίζει από οποιαδήποτε άλλη τυπική 
αποτύπωση αυτής της ιστορίας είναι το γεγο-
νός ότι από ένα σημείο και μετά η εξέλιξη 
της πλοκής δε βασίζεται πάνω στην ιδιαιτε-
ρότητα του ήρωα αλλά ενσωματώνεται σε 
μια ευρύτερη αφήγηση της προσπάθειας δύο 
οποιωνδήποτε ανθρώπων να διατηρήσουν 
την σχέση τους, όποια κι αν ήταν η αρχική 
αιτία της κρίσης. 

Από την άλλη, υπάρχει ο σκηνοθέτης Ντο-
λάν. Ο νεαρός δημιουργός που είναι αναμφι-
σβήτητα ταλαντούχος κι ευρηματικός και ο 
οποίος γνωρίζει πώς να καδράρει την ιστορία 
με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκαλέσει την 
έκπληξη του θεατή και να διατηρήσει την 
προσοχή του, ακόμα κι αν η ταινία του διαρ-
κεί κάτι λιγότερο από... τρεις ώρες! Σπάει 
την αφήγηση με ονειρικές και σουρεαλιστι-

κές σκηνές, ρίχνει στο κοινό από κλασική 
μουσική μέχρι pop της εποχής (και όχι μόνο, 
καθώς ένα μεγάλο μέρος των μουσικών επι-
λογών της ταινίας προέρχεται από τα 80’s, 
όπως το «Bette Davis Eyes» της Κιμ Καρνς), 
εισάγει στη ροή εμβόλιμα βιντεοκλιπίστικα 
πλάνα (που, ίσως, περιγράφουν με περισσό-
τερο προφανή τρόπο, από ότι θα έπρεπε, τα 
συναισθήματα των ηρώων, αλλά είναι αναθε-
ματισμένα όμορφα) και, γενικώς, χαρακτη-
ρίζεται από μια εξαιρετική αίσθηση του στιλ 
αλλά (ένα πολύ σημαντικό «αλλά») και με 
άγνοια της αίσθησης του μέτρου.

Ο ενθουσιασμός φαίνεται σε κάθε πλάνο του 
«Λόρενς για Πάντα». Η ίδια η ταινία κραυγά-
ζει σε κάθε πλάνο της «Ντολάν», ενώ, ακόμα 
κι αν δεν πρωταγωνιστεί ο ίδιος για να τις 
εκφράσει με το στόμα του, είναι φανερό ότι 
οι ανησυχίες από τα «Σκότωσα τη Μητέρα 
Μου» και «Φανταστικές Αγάπες» προέρχο-
νται από τον ίδιο άνθρωπο. Ο Λοράνς και η 
Φρεντ, εξάλλου, θα μπορούσαν να είναι και 
πρωταγωνιστές στις «Φανταστικές Αγάπες». 
Μπορεί οι δυο τους να είναι στα περασμένα 
τριάντα τους, όμως, η συμπεριφορά τους 
αλλά και οι ανησυχίες τους, δε διαφέρουν 
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν έχεις λίγο εξασκημένες τις αντοχές 
σου, θα καταφέρεις να δεις όλη την τρί-
ωρη extravaganza που έχει ετοιμάσει 
ο Ντολάν. Ο τύπος ξέρει να γράφει και 
γνωρίζει πώς να εκπλήσσει το θεατή, 
απλά, δεν ξέρει πού να βάλει ψαλίδι για 
να συμμαζέψει το αποτέλεσμα. Αν, πάλι, ο 
χρόνος παραμονής σου στην αίθουσα δεν 
πρέπει να ξεπερνά τα ενενήντα λεπτά, 
ή αν τρέμεις στη σκέψη ότι θα ξαναδείς 
μπροστά σου τις βάτες των νεανικών σου 
χρόνων, που τόσο ήθελες να ξεχάσεις, 
λυπάμαι, αλλά θα πρέπει να επιλέξεις 
κάτι άλλο.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

και πολύ από τους αντίστοιχους προβλη-
ματισμούς των νεαρών ηρώων εκείνης της 
ταινίας. Και εδώ είναι που επανερχόμαστε 
στις αρχικές δηλώσεις του Ντολάν. Ο ίδιος 
έχει τόση πίστη στο όραμά του και τις δυνα-
τότητές του, τόση εμπιστοσύνη στο δημιουρ-
γικό του ταλέντο, που τελικά αδυνατεί να 
το «σουλουπώσει» και να τραβήξει το όριο 
εκεί που πρέπει, με αποτέλεσμα να ξεχει-
λώνει την ιστορία, γεμίζοντάς την με «νεκρό 
χρόνο» αλλά πάντα πανέμορφες εικόνες. Ο 
Ντολάν θεωρεί ότι ήδη είναι ένας μεγάλος 
σκηνοθέτης και αναζητά την προβολή που 
του αξίζει και αυτό, πολλές φορές, προβάλλει 
ως αλαζονεία, ακόμα και στα ίδια τα πλάνα 
της ταινίας του.

Στην τελική, το «Λόρενς για Πάντα» δεν έχει 
εκείνο το υλικό που θα δικαιολογούσε μια 
τόσο μακροσκελή αφήγηση. Θα έλεγε κανείς 
πως ο Ντολάν έχει ταυτίσει τις έννοιες του 
«επικού» και του «μεγάλου σε διάρκεια» και, 
όντας υπερβολικά χαλαρό στην αφήγηση, 
θα ευνοούνταν από ένα σφιχτότερο μοντάζ. 
Παρόλα αυτά, ευδιάκριτα εκεί μέσα δια-
φαίνεται η δημιουργική φωνή ενός νεαρού 
δημιουργού, που - μόλις στην τρίτη του ται-
νία - έχει καταφέρει να «παίζει» στην αρένα 
των μεγάλων Φεστιβάλ, και όχι χωρίς λόγο. 
Το μόνο που απομένει είναι να μετριάσει 
το τεράστιο «εγώ» του και να δώσει βάρος 

τόσο στο σεναριακό όσο και στο σκηνοθετικό 
«μέτρο», ώστε να κάνει περισσότερο καθαρή 
την άποψή του. Γιατί, ξεκάθαρα, διαθέτει και 
δυνατή αλλά και ξεχωριστή φωνή.

http://www.laurenceanyways.ca/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1YjIWEky81M
http://www.imdb.com/title/tt1650048/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/LaurenceAnyways?ref=ts&fref=ts
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http://freecinema.gr/magazine/
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ (2012)
(THE SESSIONS)

Είδος 
Βιογραφική Δραμεντί

Σκηνοθεσία 
Μπεν Λιούιν

Καστ 
Τζον Χοκς, 
Έλεν Χαντ,  
Γουίλαμ Μέισι, 
Άνταμ Άρκιν

Διάρκεια 
95’

Διανομή  
ODEON

του Άγγελου Μαύρου

Μονίμως τάβλα ή στον τεχνητό πνεύμονα μετά από 
παιδική πολιομυελίτιδα, 30 φεύγα ποιητής και δημο-
σιογράφος ψάχνει το θέμα «γενετήσια ικανοποίηση 
αναπήρων» και βρίσκει ψυχοσεξοθεραπεύτρια για να 
δει πρώτη φορά χαρά στα σκέλια του. Τα λέει με το 
νι και με το σίγμα στον cool καθολικό παπά του, ενώ 
προσωπική βοηθός είναι σιμά του. Θα μπορέσει σε 
αυστηρά έξι συνεδρίες να γίνει άνδρας - και αν ναι, 
ό,τι νιώσει θα το αντέξει η καρδιά του; .

Ο νους μεν πρόθυμος, η δε σαρξ ασθενής. Έστω κι έτσι, 
κάπως σαν το «Παρθένος Ετών 40» να το κάνει με «Το Αρι-
στερό μου Πόδι» (αρρωστάκι λίγο, όπως καταλαβαίνεις), 
κάποιες βασικές βιολογικές και συναισθηματικές ειδικές 
ανάγκες σου τις καλύπτει το τέταρτο και πιο καρπερό σινε-
ξεπέταγμα του τάλε κουάλε Μπεν Λιούιν (ο Βόλφγκανγκ 
Ζόιμπλε της TV και του ντοκιμαντέρ), με μία αληθινή ιστορία 
(βασισμένη σε αυτοβιογραφικό άρθρο τού… σκεύους ηδο-
νής κι επίσης του οσκαρικού μικρού μήκους doc «Breathing 
Lessons: The Life and Work of Mark O’ Brien» της Τζέσικα 
Γιου), κλινήρη στο πανί ως κομεντί τρυφεράδας, με μοτίβα - 
φαρμακάκι την καψούρα ως λιπαντικό της θέλησης για ζωή, 
τη χειραφέτηση από τις πληγές της bondage τρόικας «οικο-
γένεια, θρησκεία, υγεία», και το «ποτέ δεν είν’ αργά» της 
εκσπερμάτισης του «εκφράζεσθαι» πηγαία σωματικά. 

Οι πλέον… «Άθικτοι» του εν προκειμένω ιδρύματος ανιάτων 
είναι η διακεκομμένη συνουσία των μισής ντουζίνας setpieces 
φίκι φίκι (σπάνια το γυναικείο γυμνό και η επίμαχη «πράξη» 
αποδίδονται τόσο φυσικά ακομπλεξάριστα, αμήχανα και - 
γιατί όχι; - ερεθιστικά ταυτόχρονα), η αγωγή χιούμορ στο 
φορείο τού ΑΜΕΑ και μελό ουμανισμού και η ντούρα δια-
νομή (fluffer - έκπληξη το pin-up girl Μουν Μπλάντγκουντ), 
με την κα «Καλύτερα Δε Γίνεται» κυριολεκτικά γυναίκα από 
πάνω και τον μεταμορφωμένα ξώστερνο, ξέπνοο, ξάπλα (και 

21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας σακάτης και 
θέλει να το βάλει βαθιά. 
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στο τσακ ξωπεταγμένο απ’ την αρσενική 
πεντάδα της Ακαδημίας) «κακό» των «Στην 
Καρδιά του Χειμώνα» και «Μάρθα Μάρσι 
Μέι Μαρλίν» μεταδοτικά υποκριτικά αρτι-
μελή. 

Αυτά που εδώ νοσούν είναι «Το Σκάφανδρο 
και η Πεταλούδα» τηλεφόρμας (κουσούρι 
που έχουν αφήσει τόσο το φιλμογραφικό 
ιατρικό ιστορικό του δημιουργού όσο και 
η μηχανική υποστήριξη της πάμφθηνης 
ανεξάρτητης αυτής παραγωγής), η μοντάζ 
σουίτα όπου ξάπλωσαν, κυλίστηκαν στην 
αμαρτία και ατρόφησαν μυικά ή πήραν πόδι 
σκηνές (πάρτε προσεκτικά μάτι το «βοή-
θημα» της ερωτικής επιστολής: η «δασκάλα 
στο κρεβάτι» συγκινείται ως θηλυκό ή 
λειτουργός; Άγνωστο...), όπως και εν είδει 
χειρογλύκανου αναλγητικά - κυρίως το 
ηρώο κηδείας ημέρας θετικής ενέργειας 
και το συζυγικό ζόρι ζήλειας ύστερα από 
το «άγγιγμα» του μέσα της αλτρουίστριας 
παρτενέρ, αμφότερα στο τερματικό στάδιο 
του crowdpleasing του θεατή, βεβαίως. «Η 
Θάλασσα Μέσα μου», όμως, αισθάνεται ότι 
τα «Μαθήματα Ενηλικίωσης» θα «φτιάξουν» 

και εσένα. Και ο σακάτης έχει (μολονότι όχι 
γερή) κράση σαρκική λειτουργική…

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ατομάκι με κινητικά προβλήματα ή 
σοβαρή χρόνια ασθένεια και σία, θεατή 
των Παραολυμπιακών, άβγαλτε στο φιστί-
κωμα, όλοι έλκεστε αυτομάτως. Γουστά-
ρεις hardcore arthouse; Αυτή η στάση 
είναι λίγο αγοραία, αλλά κάνεις κάποιου 
τύπου επαφή. Δεν μπορείς τον sick κλαυ-
σίγελω εξ Αμερικής με... προφυλακτικό 
ανθρωπισμού; You be illin’. 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.thesessionsmovie.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qiJUUAbFeag
http://www.imdb.com/title/tt1866249/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/thesessionsmovie?ref=ts&fref=ts
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ΤΟΜ ΧΟΥΠΕΡ 
Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΦΩΝΗ 
ΤΟΥ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Το Όσκαρ σκηνοθεσίας του Τομ Χούπερ για το 
«Λόγο του Βασιλιά» ήταν μια από τις πιο απρόσμε-
νες βραβεύσεις των τελευταίων χρόνων. Με τηλεο-
πτική κυρίως εμπειρία, ο Χούπερ παρασύρθηκε από 
τη φόρα που πήρε η ταινία και βρέθηκε νικητής. 
Για το επόμενό του σχέδιο, αφού φλέρταρε με τις 
πιο απίθανες προτάσεις, ανάμεσά τους και το «Iron 
Man 3» (!), κατέληξε στη μεταφορά του μιούζικαλ 
«Les Misérables», το οποίο βασίζεται στο λογοτε-
χνικό έπος του Ουγκό και... δεν έχει σταματήσει να 
παίζεται τα τελευταία τριάντα χρόνια! 
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Αυτό που χαρακτηρίζει την ταινία πάνω 
απ’ όλα, είναι η επιλογή του Χούπερ να 
ζητήσει από τους ηθοποιούς να τραγουδή-
σουν ζωντανά στο γύρισμα, αντί να κάνουν 
playback στα προηχογραφημένα τραγούδια. 
Για την επιλογή του αυτή, αλλά και για την 
ιδιαίτερη σχέση του με τις ταινίες εποχής, 
μίλησε αποκλειστικά στο FREE CINEMA, 
την ημέρα της πρεμιέρας της ταινίας στο 
Λονδίνο, προτού «Οι Άθλιοι» φτάσουν στις 
υποψηφιότητες των Όσκαρ, όπου διεκδικούν 
οκτώ βραβεία, όχι όμως και εκείνο σκηνοθε-
σίας.

Πόσο δύσκολη επιλογή ήταν η επόμενη 
ταινία μετά το Όσκαρ, που σας φέρνει 
και πάλι στην προ-οσκαρική περίοδο;

Δεν πρόκειται να προσποιηθώ ότι δε χρειά-
στηκε να σκεφτώ πολύ σοβαρά τι στο καλό 
θα έκανα έπειτα από όλα όσα συνέβησαν με 
το «Λόγο του Βασιλιά». Σκέφτηκα ότι έπρεπε 
να χρησιμοποιήσω αυτή την επιτυχία για να 
πάρω ένα ρίσκο και να αποφύγω να επανα-
λάβω τον εαυτό μου γυρίζοντας μια παρό-
μοια ιστορία ή παίρνοντας μια συντηρητική 
απόφαση που θα με έκανε να στραφώ στον 
εαυτό μου και να αναρωτηθώ τι ήταν εκείνο 
που λειτούργησε και οδήγησε εκείνη την 
ταινία στην επιτυχία. Νομίζω ότι το πιο δια-
φορετικό και πιο ριψοκίνδυνο πράγμα που 
θα μπορούσα να κάνω, ήταν ένα κινηματο-
γραφικό μιούζικαλ. Όσο το σκεφτόμουν, τόσο 
πιο πολύ με τραβούσε η ιδέα, σαν πεταλούδα 
που ελκύεται από τη φλόγα, ελπίζοντας να 
μην καεί.

Πόσο έντονη είναι η πίεση για τα 
Όσκαρ αυτή τη φορά;

Πολύ λιγότερη, αφού πρώτα απ’ όλα κατά-
φερα να τελειώσω την ταινία εγκαίρως. 
Τέλειωσα την κόπια δέκα ημέρες πριν από 
την πρεμιέρα και τις τελευταίες διορθώσεις 
στα χρώματα θα τις δω σε κανονική προβολή 
στην αποψινή πρεμιέρα.

Πόσο αγχωτικό ήταν να μεταφέρετε 
ένα θέαμα τόσο επιτυχημένο στο θέα-
τρο και να το «ανοίξετε» στον κινημα-
τογραφικό φακό;

Ήταν μόνο χαρά για μένα να το «ανοίξω» 
μπροστά στην κάμερα. Βλέποντας την παρά-
σταση στο θέατρο, ήδη σκεφτόμουν ένα 
μεγαλύτερο θέαμα. Ενώ διάβαζα το βιβλίο 
του Ουγκό, έβλεπα ήδη στο μυαλό μου ένα 
επικό θέαμα με εξαιρετικά πλούσιο καμβά. 
Ο τρόπος που ο Ουγκό έγραψε το βιβλίο 
ήταν σα να το έγραψε ένας κινηματογραφι-
στής. Είναι τόσο θεαματικό. Υπήρχε, όμως, 
και άγχος. Γιατί ήδη 60 εκατομμύρια θεατές 
σε όλο τον κόσμο έχουν δει μια version του 
έργου στη σκηνή, αγαπούν το μιούζικαλ, 
το έχουν πολύ κοντά στην καρδιά τους και 
καταλαβαίνω την ανησυχία τους για το αν 
η ταινία ενδέχεται να... ξεφτιλίσει αυτό που 
αγαπούν. Κατά τη διάρκεια της προετοιμα-
σίας παρακολούθησα την παράσταση 4 με 5 
φορές και έβλεπα κόσμο που έλεγε «Είναι η 
δέκατη φορά που το βλέπω». Συνειδητοποί-
ησα ότι το μιούζικαλ προσφέρει τη σπάνια 
ευκαιρία στο θεατή να ζήσει ξανά και ξανά 
ισχυρά συναισθήματα. Και, επιπλέον, κάθε 
φορά είναι καλύτερη, πιο ισχυρή. Αισθάν-
θηκα ότι αυτό που έπρεπε να προστατέψω 
ήταν το συναισθηματικό κέντρο της ιστορίας, 
αυτό με το οποίο ο θεατής έχει τον ισχυρό-
τερο δεσμό. Ό,τι έπραξα στην ταινία είχε 
στόχο να κάνει πιο έντονη αυτή τη σχέση.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΜ ΧΟΥΠΕΡ
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Ποιες ήταν οι βασικές σας επιλογές;

Το πρώτο ήταν ότι σεβάστηκα τη μουσική. 
Η πρώτη γραφή του σεναρίου που πήρα στα 
χέρια μου, μοίραζε το χρόνο ανάμεσα σε δια-
λογικά μέρη και τα τραγούδια, όπως συνήθως 
συμβαίνει στα κινηματογραφικά μιούζικαλ. 
Είπα όχι. Το μιούζικαλ έχει υπέροχη μουσική 
και νομίζω ότι δε θα λειτουργούσε καλά αν 
την πετσοκόβαμε. Το δεύτερο ήταν το live 
τραγούδι, που το θεώρησα καθοριστικό. 
Όπως πολλοί θεατές, φαντάζομαι, κι εγώ έχω 
νιώσει παράξενα, ακόμη και ντροπή, βλέ-
ποντας ηθοποιούς να τραγουδούν playback. 
Πάντα, σε κάποιο βαθμό, καταλαβαίνεις 
ότι υπάρχει κάτι ψεύτικο. Αυτό που κάνεις 
είναι να το συγχωρείς. Κι αν όλα τα άλλα 
έχουν γίνει με ωραίο τρόπο, το συγχωρείς 
πιο εύκολα. Συχνά, οι κινηματογραφιστές 

βρίσκουν κόλπα, όπως το γρήγορο μοντάζ 
με πολλά cut, για να το καλύψουν. Δεν το 
ήθελα αυτό. Ήθελα η σχέση των ηθοποιών με 
τα τραγούδια να είναι απολύτως άμεση και 
μέσα από την ψυχή τους. Και ήθελα, ακόμη, 
να δώσω στους ηθοποιούς την ευκαιρία να 
κάνουν με το τραγούδι, αυτό που κάνουν με 
το διάλογο, δηλαδή τον έλεγχο του χρόνου. 
Την ανάσα που χρειάζονται για να μπουν 
εκφραστικά σε ένα τραγούδι, χωρίς την 
πίεση του playback που δεν αφήνει κανένα 
περιθώριο.
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Σκεφτήκατε προηγούμενα παραδείγ-
ματα μιούζικαλ που γυρίστηκαν με τον 
ίδιο τρόπο;

Ήξερα ότι ο Ρεξ Χάρισον στο «Ωραία μου 
Κυρία» τραγούδησε ζωντανά, επειδή δεν 
έβλεπε τον εαυτό του ως τραγουδιστή και 
προτίμησε να «παίξει» τα τραγούδια. Στη 
δεκαετία του ’30 έγιναν κάποια πειράματα 
όταν δοκίμαζαν τον ήχο στο σινεμά, αλλά 
και πιο πρόσφατα. Ο Άλαν Πάρκερ γύρισε 
live τα τραγούδια στο «The Commitments», 
όπως live ήταν και το «Hedwig and the Angry 
Inch». Η διαφορά με αυτές τις δύο ταινίες 
είναι ότι τραγουδούσαν pop bands σε κλίμα 
συναυλίας. Δεν υποστήριξα ποτέ ότι είμαι ο 
πρώτος που επέλεξα αυτόν τον τρόπο, αν και 
μάλλον είναι η πρώτη φορά που έχει γυριστεί 
έτσι ένα μιούζικαλ σε όλη του τη διάρκεια.

Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει το νέο 
standard για την ερμηνεία των μιούζι-
καλ;

Δεν ξέρω, αλλά σίγουρα το ελπίζω. Πιστεύω 
ότι μπορεί να δώσει μια νέα πνοή και να 
αγγίξει διαφορετικά το κοινό. Όταν σκε-
φτόμουν αν πρέπει να αναλάβω την ταινία, 
ρώτησα τον ατζέντη μου και μου είπε: «Δεν 
ξέρω αν μπορώ να σε συμβουλέψω, γιατί 
προσωπικά δε μου αρέσουν καθόλου τα 
μιούζικαλ». Και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι 
άνθρωποι, επειδή βλέπουν σ’ αυτά κάτι ψεύ-
τικο. Το πιο συναρπαστικό πράγμα για μένα 
είναι ότι τις τελευταίες ημέρες με έχουν βρει 
πολλοί άνθρωποι και μου λένε ότι συνήθως 
δεν τους αρέσουν τα μιούζικαλ, αλλά τους 
αρέσει αυτή η ταινία. Ήταν αυτό που ήθελα 
να ακούσω. Ήθελα να λειτουργήσω δημοκρα-
τικά. Δεν ήθελα να εξαιρέσω κόσμο από την 
ταινία και να τους πω «δεν είναι για σένα».
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Κάτι παρόμοιο, ωστόσο, συμβαίνει και 
με το θεατρικό «Les Misérables».

Αλήθεια είναι αυτό. Νομίζω ότι αρέσει τόσο 
επειδή, σε αντίθεση με τα περισσότερα μιού-
ζικαλ, είναι μια ιστορία γεμάτη πόνο, ο ύμνος 
των μη προνομιούχων και των παραμελημέ-
νων από τη ζωή. Αυτό που το κάνει ακόμη πιο 
επίκαιρο, είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή 
υπάρχει συγκεντρωμένος θυμός εξαιτίας 
της οικονομικής και κοινωνικής αδικίας που 
επικρατεί στον κόσμο. Οι αντιδράσεις στη 
Wall Street, οι αλλαγές στη Μέση Ανατολή, 
όλα θυμίζουν ότι «Οι Άθλιοι» είναι διαρκώς 
παρόντες. Επιπλέον, υπάρχουν τόσα στοιχεία 
με τα οποία μπορεί να ταυτιστεί ο καθένας. 
Ο πρώτος έρωτας, η άνευ όρων αγάπη του 
Αγιάννη για ένα παιδί, η εμμονή του Ιαβέρη, 
το αίσθημα απώλειας, ο χαμός των φίλων. 
Είναι αδύνατο να μη σε αγγίξει η ιστορία σε 
κάποιο επίπεδο.

Όταν αρχίσατε να δουλεύετε, σκεφτή-
κατε όλους τους σύγχρονους παραλλη-
λισμούς, με τις καταλήψεις στη Wall 
Street και τις εξεγέρσεις στη Μέση 
Ανατολή, όπως είπατε και πριν ή την 
κατάσταση στην Ελλάδα;

Φυσικά, τα σκέφτηκα όλα αυτά. Με μια 
ασυνήθιστα παράξενη σύμπτωση, ο χρόνος 
που κάναμε την ταινία την έκανε να έχει 
ιδιαίτερα στενή σχέση με το σήμερα και με 
όλα όσα συμβαίνουν τώρα. Με έναν ποιητικό 
και αισιόδοξο τρόπο, νομίζω ότι η ιστορία 
λέει πως αν όλοι μαζί ενωθούμε και αντιδρά-
σουμε, μπορούμε να πετύχουμε κάτι για τη 
συλλογική μας μοίρα, δείχνοντας συμπόνια 
και αγάπη για τους ανθρώπους που βρίσκο-
νται δίπλα μας. Είναι ένα μήνυμα ελπίδας 
που πιστεύω ότι θα αγγίξει τους θεατές.
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Επιστρέφοντας στις live ερμηνείες, πώς 
αυτή η επιλογή επηρέασε και τις επιλο-
γές στο καστ;

Για την ακρίβεια τις περιόρισε όσο δεν περί-
μενα ποτέ στη ζωή μου ότι θα μπορούσε να 
συμβεί. Στο ελάχιστο δυνατό. Αν δεν είχα το 
Χιού Τζάκμαν, δε θα μπορούσα ποτέ να κάνω 
την ταινία, ακόμη κι αν δεν αναζητούσα έναν 
star. Το ρόλο τον έχουν παίξει πολλοί και 
στη σκηνή. Είναι διαφορετικό, όμως, το να 
μπορείς να ερμηνεύσεις ένα ρόλο, ακόμη κι 
αν είσαι τραγουδιστικά επαρκής, και άλλο το 
να μπορείς να κρατήσεις ένα κοντινό πλάνο, 
ενώ τραγουδάς. Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο 
χάρισμα που διαπίστωσα ότι είναι τρομα-
κτικό πόσο λίγοι άνθρωποι το διαθέτουν. 
Είμαι, όμως, πολύ περήφανος και για τη δου-
λειά που έκανε ο Ράσελ Κρόου. Είχε ξανα-
τραγουδήσει, γιατί άρχισε να παίζει σε μιού-
ζικαλ στην Αυστραλία, όπου έκανε το «The 
Rocky Horror Picture Show», ενώ έχει και τη 
δική του μπάντα. Έπρεπε μόνο να μάθει να 
τραγουδά με διαφορετικό τρόπο, όχι σα rock 
star. Δούλεψε με δάσκαλο για τρεις μήνες, 
απλώς και μόνο για να περάσει από οντι-
σιόν, και με εντυπωσίασε. Ο Ράσελ δεν είναι 
από τους ηθοποιούς που περνούν οντισιόν. 
Συνήθως, απλώς του προσφέρεις το ρόλο. Το 
δέχτηκε, όμως, και μετά δούλεψε για άλλους 
έξι μήνες ασταμάτητα.

Θα λέγατε ότι έχετε εμμονή με τις ται-
νίες εποχής ή κοστουμιών;

Πρώτα απ’ όλα σιχαίνομαι τον όρο «costume 
drama»! Τον βρίσκω τρομερά περιοριστικό. 
Είναι σα να κάνει κανείς ταινία για τα ρούχα 
και όχι για τους ανθρώπους που τα φορούν. 
Με ενδιαφέρει ποιος είσαι εσύ, όχι η μπλούζα 
που φοράς. Με ενδιαφέρουν και οι σύγχρο-
νες ιστορίες, αλλά βρίσκω πιο συναρπαστικό 
να μιλήσω για το σήμερα μέσα από το παρελ-
θόν. Νομίζω ότι έχω στενότερη σχέση με 
ιστορίες που σχετίζονται με γεγονότα ή πρό-
σωπα που έχουν έναν εμβληματικό ρόλο στην 
κουλτούρα. Με ενδιαφέρει το κοινό να έχει 
μια προηγούμενη σχέση με τα πρόσωπα ή 
τα θέματα που εξετάζει η ταινία. Μεγάλωσα 
διαβάζοντας τα μεγάλα έργα των κλασικών, 
Ντίκενς, Ντοστογέφσκι, τέτοια βιβλία. Ίσως 
να μη διάβασα τίποτα σύγχρονο μέχρι μια 
ηλικία. Κι όμως, δεν ένιωσα κάποια έλλειψη. 
Όλες αυτές οι ιστορίες έχουν αντιστοιχία και 
στο σήμερα.
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Έχει σχολιαστεί το βρετανικό χρώμα 
στους χώρους και την προφορά των 
ηθοποιών. Πώς το δικαιολογείτε;

Καταλαβαίνω το ζήτημα της προφοράς, 
όμως, ζητώ την κατανόηση, κυρίως του 
γαλλόφωνου κοινού, επειδή αν και η ιστο-
ρία, αλλά και το μιούζικαλ, είναι γαλλικά, η 
βρετανική του αναβίωση ήταν εκείνη που το 
έκανε διάσημο. Σε ό,τι αφορά τα σκηνικά, 
κατασκευάστηκαν με εξαντλητική έρευνα 

και, πιστέψτε με, είναι τα πιο αυθεντικά, 
δυνατά. Πήραμε σχέδια και εικόνες εκείνης 
της εποχής και σ’ αυτά βασίσαμε τα σκηνικά. 
Το θέμα είναι ότι συχνά σε ταινίες εποχής, 
και μάλιστα σ’ αυτές που εμφανίζουν το 
Παρίσι, η εικόνα της πόλης είναι μεταγε-
νέστερη της ιστορίας. Πολλοί θεατές, λοι-
πόν, ίσως δεν αναγνωρίζουν το Παρίσι της 
ταινίας, επειδή απλώς τίποτα από αυτό το 
Παρίσι δεν υπάρχει εδώ και πολλές δεκαε-
τίες...
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