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εικονογραφηση: ηλιασ κυριαζησ

Editorial

Τ

ο να προσπαθείς να αναλύσεις
πολιτικά το λόγο για τον οποίο το
«Argo» πήρε το Όσκαρ καλύτερης
ταινίας, είναι αντίστοιχο με την επιθυμία να κάνεις ένα tattoo στο μέτωπο σου που
θα λέει... ΜΑΛΑΚΑΣ. Που μπορεί να είσαι,
αλλά δε θέλεις και να το δείχνεις.
Γενικά, η κριτική ήταν λυσσαλέα για τα φετινά
Όσκαρ. Το θάψιμο για τον οικοδεσπότη Σεθ
ΜακΦάρλεϊν, ξεκίνησε σχεδόν μαζί με την
έναρξη της 85ης απονομής (μα, πώς τολμά να
είναι νέος, ωραίος, να γράφει αστεία, να μπορεί να τραγουδά και να χορεύει και να έχει
πίσω του ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά hits
του σινεμά για το 2012;), οι διαφωνίες για διάφορες βραβεύσεις ήταν αναμενόμενες (κάπως
άδικο, τα περισσότερα βραβεία μοιράστηκαν
τίμια και αξιοπρεπώς), άλλοι έλεγαν πως η
καημένη η Σίρλεϊ Μπάσεϊ δεν έχει πια φωνή
(θα ακούνε καλύτερα στα νυχτομάγαζα και
στο Παλλάς...), άλλοι γελάσανε με την Αντέλ
(ασχολίαστο), άλλοι κλάψανε με την Μπάρμπρα («Memories» είναι αυτές...), είχε κάτι για
να γκρινιάξουν όλοι η βραδιά...

Περιέργως, εγώ ξενύχτησα με ένα χαμόγελο
πλατύ. Πέταξα και τις μούντζες μου, όμως, τις
χαίρομαι τις απονομές, ειδικά όταν δεν υπάρχει
εκείνη η μια ταινία που έχεις καταλάβει πως
θα τα σαρώσει όλα (ειδικά όταν αυτή η ταινία
με έχει ενοχλήσει αφάνταστα) και αισθάνεσαι
πως άδικα περιμένεις να δεις το φως του ήλιου.
Ούτε μισογυνισμό από το Σεθ είδα, ούτε τη
CIA πίσω από τον Μπεν Άφλεκ, ούτε πολιτικώς
ορθές φλυαρίες. Γιορτή του σινεμά είδα. Όπως
το κάνω από παιδάκι.
Αν υπήρξε ένα πράγμα που αισθάνθηκα πως
δεν είδα, ήταν αυτή η νότα του παλιού, του
σεβάσμιου, του standing ovation επιπέδου,
του δέους που βαραίνει τους ανθρώπους του
σινεμά και τους δίνει διαστάσεις ίσαμε την
οθόνη. Αυτό δεν υπήρχε. Δε φάνηκε ούτε καν
στο in memoriam! Και, όσο περνάνε τα χρόνια,
φοβάμαι πως θα γίνει ανάμνηση. Που καμία
Μπάρμπρα δε θα μπορεί να φέρει πίσω.

Hλίας Φραγκούλης

PAGE 5

28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

H TAINIA Tησ εβδομαδασ

ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ
(2012)
(KAPRINGEN)

Είδος
Δράμα
Σκηνοθεσία
Τομπίας Λίντχολμ
Καστ
Γιοχάν Φίλιπ Άσμπεκ,
Σόρεν Μάλινγκ,
Νταρ Σαλίμ,
Ρόλαντ Μέλερ
Διάρκεια
99’
Διανομή
FEELGOOD

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι αραπάδες
και κάνουν πειρατεία
σε πλοίο εμπορικό. Και
κάπου στη Δανία, δεν
πέφτει το αφεντικό το
ρευστό. Και περνάνε οι
μήνες...
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του Δημήτρη Δημητρακόπουλου
Εμπορικό δανέζικο πλοίο, που πλέει στον Ινδικό
Ωκεανό, καταλαμβάνεται από Σομαλούς πειρατές.
Παράλληλα στην Κοπεγχάγη, από τους ιδιοκτήτες
του καραβιού, στήνεται μια ομάδα διαπραγμάτευσης
διατεθειμένη να ακολουθήσει όλους τους κανόνες που
επιτάσσει η θεωρία για την εξασφάλιση των χαμηλότερων δυνατών λύτρων. Αυτή η πειρατεία δεν πρόκειται να είναι μια σύντομη υπόθεση.
Αν και η «Πειρατεία στον Ωκεανό» αποτελεί το solo σκηνοθετικό του ντεμπούτο στον κινηματογράφο, ο Τομπίας Λίντχολμ
δεν μπορεί να θεωρηθεί… πρωτάρης. Σεναριακά, ήταν υπεύθυνος για την υπερ-επιτυχημένη σειρά «Borgen» αλλά και για
το πρόσφατο «Κυνήγι» του Τόμας Βίντερμπεργκ, και τα δύο
από τη Δανία. Παράλληλα, μαζί με τον Μίκαελ Νόερ, έγραψε
και σκηνοθέτησε το 2010 το «R», ένα δράμα που αδίκως διέφυγε της προσοχής πολλών, ίσως λόγω του σύγχρονού του και
ανάλογης θεματικής «Ένας Προφήτης» του Ζακ Οντιάρ.
Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη τις προηγούμενες δουλειές
του, δεν προκαλεί έκπληξη αυτό που καταφέρνει ο Λίντχολμ
με την ταινία. Ο σκηνοθέτης αποφεύγει να παραδώσει ένα
αμιγώς δράμα χαρακτήρων που εξιστορεί την περιπέτεια των
ομήρων από τα δικά τους μάτια. Για την ακρίβεια, ως θεατές,
δεν βλέπουμε καν την στιγμή της κατάληψης. Αντιθέτως, ίσης
σημασίας στην αφήγηση, είναι η ιστορία και η οπτική των
μεγαλοϊδιοκτητών του πλοίου, με το θεατή να λαμβάνει κατακερματισμένες πληροφορίες για την τύχη του προσωπικού,
όπως τις λαμβάνουν αποσπασματικά και στην Κοπεγχάγη.
Η «Πειρατεία στον Ωκεανό» καταλήγει να είναι ένα υβρίδιο
πραγματικού δράματος και θρίλερ δωματίου, με το Λίντχολμ
να δίνει έμφαση τόσο στην αποτύπωση της έντασης σε εσωτερικούς χώρους όσο και στις κρίσιμες συζητήσεις πίσω από
κλειστές πόρτες, ενσωματώνοντας τα δυνατά σημεία των
προηγούμενων δουλειών του στην ίδια ταινία.
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Αυτό που σε μια άλλη περίπτωση (αμερικανικής, κυρίως, προέλευσης) θα γινόταν ένα
έντονο δραματικό φιλμ με εκρήξεις οργής και
δακρύων από όλες τις πλευρές, αποδεικνύεται ένα ισορροπημένο δράμα υπόγειων εντάσεων, όπου κάθε αντίδραση πρέπει να είναι
ελεγχόμενη και υπολογισμένη. Χαρακτηριστικά, οι κρισιμότερες αποφάσεις δε λαμβάνονται καν δια τηλεφώνου και μια συσκευή
fax αποκτά απρόβλεπτα πρωταγωνιστικό
ρόλο στο θρίλερ. Ακόμα και ο όρος «θρίλερ»,
όμως, δεν είναι ακριβώς δόκιμος. Το έργο
διατηρεί αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς, οι
διαπραγματεύσεις διαρκούν πολύ περισσότερο από όσο θα περίμενε κανείς και οι ρωγμές γίνονται σταδιακά όλο και πιο εμφανείς,
με τα τραύματα ορατά.
Οι δύο κύριοι πρωταγωνιστές της «Πειρατείας στον Ωκεανό» μοιράζονται ένα μεγάλο
ποσοστό της επιτυχίας της ταινίας. Από τη
μία πλευρά, ο συμπαθής, επικοινωνιακός και
φιλικός μάγειρας Μίκελ του Γιοχάν Φίλιπ
Άσμπεκ είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται
ξαφνικά εγκλωβισμένος μακριά από την οικογένειά του, βάζοντας σε δοκιμασία τόσο τις
σωματικές όσο και τις ψυχικές του αντοχές.
Απέναντί του, ο ψυχρός, υπολογιστικός αλλά
όχι και τόσο προετοιμασμένος CEO του Σόρεν
Μάλινγκ είναι το υπόδειγμα (φαινομενικής)
ψυχραιμίας, που προσπαθεί με όλα τα μέσα
να πάρει τον έλεγχο της κατάστασης. Οι δυο
τους σχηματίζουν ένα δίπολο που εξισορροPAGE 8 | FREE CINEMA | ISSUE#51

πεί την αφήγηση, ακόμα κι αν οι σκηνές που
μοιράζονται μεταξύ τους δεν είναι πολλές.
Εκτός, όμως, από τις ερμηνείες, αυτό που
μένει στο τέλος είναι η ανορθόδοξη απόφαση
του Λίντχολμ να αποδώσει την ιστορία αποστασιοποιημένα και μακριά από υπερβολικές
δραματικές εκρήξεις. Αν και στο τέλος μία
μικρή ανατροπή προδίδει όσα είχε χτίσει πριν,
η «Πειρατεία στον Ωκεανό» παραμένει άλλο
ένα πετυχημένο επιχείρημα του δανέζικου
κινηματογράφου, ο οποίος εξακολουθεί να
παραδίδει έργα που διαθέτουν κατά κανόνα
δυνατή σεναριακή και σκηνοθετική βάση.
ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Ναι, έχουμε δει αρκετές αντίστοιχες ιστορίες στον κινηματογράφο. Όχι, όμως, με
αυτόν τον τρόπο. Η «Πειρατεία στον Ωκεανό» έχει ίσες δόσεις έντασης, συγκρατημένου δράματος και το θρίλερ των
διαπραγματεύσεων διατηρεί την αγωνία
μέχρι το φινάλε.
link me
official site
official trailer
imdb
facebook page
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ΧΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
(2012)
(TABU)

Είδος
Δράμα
Σκηνοθεσία
Μιγκέλ Γκόμες
Καστ
Τερέζα Μαντρούγκα,
Λάουρα Σοβεράλ,
Άνα Μορέιρα,
Ενρίκε Εσπίριτο Σάντο,
Καρλότο Κότα
Διάρκεια
118’
Διανομή
SEVEN FILMS

η γνωμη του mr. klein

Είναι μια που’ χει βγει
σε απόσυρση και πάνε,
λέει, με τη δουλάρα της
ψόφιας γειτόνισσας να
βρούνε άνδρα στο βουνό
Ταμπού της Αφρικής, να
του δώκουνε γράμμα της
συχωρεμένης. Κόλλυβα
θα δίνουνε στο σινεμά;
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του Δημήτρη Δημητρακόπουλου
Η Αουρόρα, μια μάλλον… στριμμένη, ηλικιωμένη
κυρία που ζει στη Λισαβόνα μαζί με τη γυναίκα που
τη φροντίζει, εγκαταλείπει τα εγκόσμια, αφήνοντας
πίσω ένα γράμμα που απευθύνεται σε κάποιον άγνωστο, φαινομενικά, άνδρα. Αυτό το γράμμα θα οδηγήσει την υπηρέτριά της αλλά και τη θρησκευόμενη
γειτόνισσά της σε μια μεγάλη ανακάλυψη: η Αουρόρα, όταν ήταν νέα, όχι μόνο έζησε στην αποικιακή
Αφρική ένα σημαντικό κομμάτι της νιότης της αλλά
βίωσε και μια ζωή σα να ήταν βγαλμένη από παραμύθι, γεμάτη πάθος, περιπέτεια και… κροκόδειλους.
Ο «Χαμένος Παράδεισος» δε θα ήταν υπερβολή να πει κανείς
ότι είναι μια από τις πιο πρωτότυπες προτάσεις της χρονιάς.
Παρά την ασπρόμαυρη φωτογραφία του και τις εμφανείς
παραπομπές στη βωβή εποχή του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, η απόσταση με το φαινομενικά ανάλογης αισθητικής
«The Artist» δε θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη. Ο Μιγκέλ
Γκόμες χρησιμοποιεί τις αναφορές του παρελθόντος, όχι για
να δημιουργήσει επί τούτου ένα έργο που αποτίει φόρο τιμής
στο κινηματογραφικό παρελθόν, αλλά για να πειραματιστεί
με τη δομή και τη φόρμα της αφήγησης και να χρησιμοποιήσει τα παραδοσιακά μέσα κινηματογράφησης για τη δημιουργία, παραδόξως, κάτι πολύ μοντέρνου.
Ο Γκόμες χωρίζει την ταινία σε δύο μέρη (ή σε τρία, αν λάβει
κανείς υπόψη του τον διασκεδαστικό πρόλογο για τη χαμένη
αγάπη ενός θαρραλέου εξερευνητή και το δέσιμό του με το
πνεύμα των κροκοδείλων), ονομάζοντάς τα «χαμένος παράδεισος» και «παράδεισος», με αυτή τη σειρά. Η επιλογή των
ονομάτων δεν είναι καθόλου τυχαία. Ο Γκόμες, ουσιαστικά,
αντιστρέφει τα ομώνυμα κεφάλαια του επίσης ονομαζόμενου
«Tabu» του Μουρνάου, που υπήρξε και η τελευταία ταινία του
φημισμένου σκηνοθέτη και το οποίο διηγούνταν την ιστορία
ενός ζευγαριού ιθαγενών σε ένα νησί των Νοτίων Θαλασ-

σών, που αναγκάζεται να εγκαταλείψει την
παλιά ζωή του στη νήσο και να φυγαδευτεί
όταν η κοπέλα επιλέγεται ως υπηρέτρια των
θεών. Δεν είναι, λοιπόν, δύσκολο να αναλογιστεί κανείς γιατί επιλέχτηκαν ως τίτλοι των
κεφαλαίων τα «παράδεισος» και «χαμένος
παράδεισος» και στις δύο περιπτώσεις.
Η Αουρόρα του τώρα (την οποία υποδύεται η έξοχα συγκρατημένη και διακριτικά
κωμική Λάουρα Σοβεράλ) είναι μια θλιβερή
ανάμνηση της παθιασμένης γυναίκας του
παρελθόντος και η νοσταλγία για αυτό το
μεγαλείο αποτυπώνεται υπέροχα μέσα από
το φιλμ των 16mm που απλώνεται στην
οθόνη. Κρυμμένη πίσω από μεγάλα μαύρα
γυαλιά και γεμάτη ιδιοτροπίες, η ηλικιωμένη
Αουρόρα δεν είναι και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου. Έχει πάθος με τον τζόγο, με
αποτέλεσμα να ξοδεύει τα λεφτά της καθημερινά στο casino, και κατηγορεί τη Σάντα,
τη γυναίκα που τη φροντίζει, ότι της κάνει
μάγια «επειδή θέλει να την ξεκάνει». Τίποτα
δε θυμίζει τη γεμάτη ζωή Αουρόρα του
παρελθόντος (Άνα Μορέιρα), που της άρεσε

το κυνήγι και η εξωτική ζωή και δε δίσταζε
να δοκιμάζει συνεχώς νέα πράγματα.
Ενώ το πρώτο μέρος του «Χαμένου Παράδεισου» είναι βασισμένο στο ρεαλισμό και την
πραγματικότητα, το δεύτερο επωφελείται
από την υποκειμενική οπτική της αφήγησης
και γίνεται πιο «παραμυθένιο» και ονειρικό.
Καθώς στο δεύτερο μέρος τη γνωρίζουμε
μέσα από τα μάτια του ανθρώπου που την
αγάπησε όσο καμία άλλη, η Αουρόρα αποκτά
διαστάσεις μύθου και η ιστορία εξιδανικεύει
την persona της. Παράλληλα, η αφήγηση
αρχίζει να στερείται τα σύγχρονα μέσα. Η
ασπρόμαυρη φωτογραφία παραμένει, όμως,
όλοι οι ήχοι αφαιρούνται από το φιλμ, εκτός
από την ανδρική φωνή που αφηγείται την
ιστορία και τις απρόβλεπτες pop προσθήκες,
όπως η... βραζιλιάνικη διασκευή του «Be my
Baby»!
Ο Γκόμες δεν έχει σκοπό να ξεπατικώσει τις
τακτικές των ασπρόμαυρων, βωβών φιλμ
αλλά να τις χρησιμοποιήσει δημιουργικά
στην αφήγηση της ιστορίας του. Αναπνέει
μέσα από αυτές, απομονώνει τους ήχους και
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τα βλέμματα, τονίζει την ένταση του περιβάλλοντος. Ακόμα και όταν οι λεπτομέρειες
της καθημερινότητας φαντάζουν αναληθοφανείς, όλα ταιριάζουν και βγάζουν νόημα σε
ένα επίπεδο απόλυτα συνεπές με τον βασικό
κορμό της ιστορίας. Η ίδια η εμφάνιση του
κροκόδειλου στην ταινία αποκτά την έννοια
της αγάπης και της μετενσάρκωσής της,
όπως αναφέρει και η μικρή ιστορία πριν από
τους τίτλους της αρχής. Τα πάντα διακατέχει μία αίσθηση νοσταλγίας, που, όμως, δεν
αφορά το ίδιο το μέσο του κινηματογράφου,
όπως συνέβη στο «The Artist», αλλά οποιαδήποτε προηγούμενη ζωή, το όνειρο που
παραμένει χαραγμένο στο μυαλό και μια
ιστορία που αξίζει να μην ξεχαστεί.
Ο «Χαμένος Παράδεισος», τελικά, είναι
εκείνη η ταινία που χαίρεσαι να ανακαλύπτεις, όπως το χαμένο γράμμα της Αουρόρα,
που ανοίγει έναν ολόκληρο νέο κόσμο μπροστά στα μάτια των δύο γυναικών. Εξάλλου,
η αφήγησή του σέβεται την ιστορία και τα
μέσα του κινηματογράφου χωρίς όμως να
είναι αποκομμένη από το τώρα, πετυχαίνοPAGE 12 | FREE CINEMA | ISSUE#51

ντας να μιλήσει για κάτι οικουμενικά σημαντικό. Πώς γίνεται να του αντισταθείς, λοιπόν;
ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Αριστοτεχνικά δομημένος και με μία
ζεστή ψυχή στο επίκεντρο της ιστορίας
του, ο «Χαμένος Παράδεισος» είναι μια
ταινία για τη νοσταλγία, τα περασμένα
μεγαλεία της ζωής και το όνειρο, που
παραμένει τόσα χρόνια μετά μέσα μας.
Με άλλα λόγια, είναι μια ταινία για την
ίδια τη ζωή. Επίσης, θα αλλάξει ακόμα και
τον τρόπο με τον οποίο θα αντικρίζετε,
πλέον, έναν κροκόδειλο. Δείτε το.
link me
official site
official trailer
imdb
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ΞΗΜΕΡΩΜΑ (2012)
(AGON)

Είδος
Δράμα
Σκηνοθεσία
Ρόμπερτ Μπουντίνα
Καστ
Μάρβιν Ταφάζ,
Γκούλιεμ Κοτόρι,
Ισαβέλα Κοτζεβίνα,
Εγκλαντίνα Τσενομέρι
Διάρκεια
106’
Διανομή
FILMTRADE

η γνωμη του mr. klein

Δύο αδέλφια Αλβανοί στη
Θεσσαλονίκη; Θα τους
είχε τελειώσει ο φραπές...
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του Άγγελου Μαύρου
Με δουλειά σε συνεργείο στη Θεσσαλονίκη και σπιτωμένος από αρραβωνιαστικιά, κόρη του Ρωμιού
αφεντικού του, ένας «ήσυχος» νεαρός Αλβανός προσπαθεί μάταια να εξασφαλίσει ένα παρόμοιο αύριο
στον νεοαφιχθέντα παράνομα μικρότερο αδελφό
του που, με μυαλό μόνο για τη ζωγραφική, μπλέκει
βοηθώντας την εκδιδόμενη γυναίκα ενός μαφιόζου
συμπατριώτη του να το σκάσει.
Όχι τόσο μια σπουδή στο «πακέτο» της εν Ελλάδι ενσωμάτωσης του βόρειου γείτονα όσο μια μπαλάντα για το μα ατομικό
μα οικογενειακό κοπάνημα κατά την αναζήτηση της καβάντζας της αγάπης, αυτό το κισμετικό αδελφικό μελό δεσμών
αίματος σε φόντο υποκόσμου, υπεξαιρεί διακριτικά από το
«Ανατολικά της Εδέμ» (το ντουέτο των Κάιν και Άβελ, εδώ
εμιγκρέδων κι ορφανών από πατέρα) και το Φατίχ Ακίν (το
στήσιμο και τη ροή σκηνών, και την παλέτα) ως την τηλεόραση (τις family πινελιές και τους φωτισμούς).
Κακό; Καθόλου, από τη στιγμή που μπορεί και αφήνει
στίγμα: χάρη στην… καλοσύνη των ξένων της συμπαραγωγής Γαλλίας, Ρουμανίας κι Ελλάδας που έχει εξασφαλίσει
τα στάνταρ στο σύμπαν του φιλμ για να αναπνεύσει. Χάρη
στο ζωντανό πλάσιμο και δέσιμο - στην εξέλιξή τους - των
χαρακτήρων από τη γραφίδα και την καθοδήγηση, ιδίως του
αρσενικού κεντρικού ντουέτου. Και χάρη στη με καίριες αποχρώσεις σκιαγράφηση των κονέ (στ)οργής στις «το σόι μου
μέσα» στιγμές (λιγότερο σ’ εκείνες των εγκληματικής φύσης
καταστάσεων, με άκρον άωτον μία νταβατζιλίδικη κλειτοριδεκτομή - όχι on camera, μη σκιάζεσαι).
Το πρόβλημα είναι ότι εδώ κουβαλιούνται και, συγγνωστά
πάντως, κουσούρια. Πρώτα η κλαψιάρικη υφή της σιλουέτας τής αξιοπρεπώς στωικής πόρνης με τον ευσεβή πόθο
να ξεκόψει, που αγκιστρώνεται επάνω στον απερίσκεπτο

επίδοξο σωτήρα της - και ερμηνεύεται από
την καθοδηγημένη σε αισθαντικό ντουβρουτζά Τσενομέρι, κόντρα στην αφτιασίδωτη ή
λίγο πριν απ’ το γκροτέσκο σκληρότητα του
διπόλου διεκδικητών της. Έπειτα η (όχι θ’
άφηνε) «ευκαιρία» του σκηνοθέτη να θίξει
τη σχιζοφρενική σχέση έλξης κι απώθησης
με το αλλοδαπό στοιχείο των τύπου «εγώ
δεν είμαι ρατσιστής» ιθαγενών, που κλωτσάει σχεδόν γραφικά στο νατουραλισμό του
Αντώνη Καφετζόπουλου (κυρίως στην εκρηκτικότητά του στις ηθογραφικές βινιέτες της
αρμένικης βίζιτας μουσαφίρη θειού και σία),
αν και δικαιώνεται πιστευτά στις παλινωδίες
δικαίου της περσόνας του.
Και τέλος (η προδομένη πιο χοντρά αδυναμία) η ανεξήγητη τεχνητή μικροπαράταση
ζωής που δίνεται σεναριακά από τον gangster
στο κρυφτό τού ζεύγους φυγάδων, με το
αποκορυφωτικό στάκαμαν - ξεκαθάρισμα
εν μέση οδώ να καταλήγει στημένο γνώριμα και εκτελεσμένο κάπως απογοητευτικά
μπιμουβάδικα. Το «Ξημέρωμα» στη μεγάλου
μήκους αυτού του όχι ακαμάτη και πονηρού
γείτονα, τουλάχιστον, φέρνει ένα φως, έστω

όχι πάντα δυνατό. Το να κλείσεις τα μάτια
είναι δικαίωμά σου αλλά ίσως κι ένα σφάλμα
διαπραχθέν υπό το κράτος βιαστικής κρίσης,
προκαταλήψεων και απορριπτικής υπεροψίας. Ελπίζω όχι ερεισμάτων εθνικών…
ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Γουστάρεις τούρκικα; Μ’ αυτό θα πάθεις
την πλακάρα σου - σε αφορά και πιο
άμεσα. Σου έχουν μείνει το «Μιρουπάφσιμ» και η «Αμνηστία»; Είναι πιο συνταγής και υποκόσμου αλλά μόλις λιγότερο
ενδιαφέρον. Είσαι υπερπατριώτης και / ή
του feelgood; Τραβάς μεγάλο ζόρι εδώ.
link me
official site
official trailer
imdb
facebook page
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Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ (2012)
(PROMISED LAND)

Είδος
Δράμα
Σκηνοθεσία
Γκας Βαν Σαντ
Καστ
Ματ Ντέιμον,
Φράνσις ΜακΝτόρμαντ,
Τζον Κρασίνσκι,
Ρόουζμαρι ΝτεΓουίτ
Διάρκεια
106’
Διανομή
ODEON

η γνωμη του mr. klein

Είναι ο Ματ Ντέιμον σε
κάτι χωράφια και μαζεύει
υπογραφές. Μετά με πήρε
ο ύπνος, ελπίζω να μην
ήταν μυστικός πράκτορας και να έσκαγε τρελή
δράση!
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του Ηλία Φραγκούλη
Πωλητής σε εταιρεία φυσικού αερίου που θέλει
να εκμεταλλευτεί αγροτικές εκτάσεις, έρχεται σε
σύγκρουση με τους κατοίκους της περιοχής, τους
οποίους υποκινεί ο αντιπρόσωπος μιας οικολογικής
οργάνωσης αλλά και ένας ντόπιος δάσκαλος.
Καταλαβαίνεις πως αυτή η ταινία δε σε αφορά με το που
ξεκινάς να διαβάζεις την πλοκή της. Αν έχεις φτάσει ως εδώ,
μάλλον θέλεις να διαπιστώσεις εάν το κείμενο θα έχει κάποια
πλάκα, επειδή είδες την αξιολόγηση...
Το τελευταίο φιλμ του Γκας Βαν Σαντ είναι μια προφανής
«παραγγελιά» από το Ματ Ντέιμον προς το σκηνοθέτη του
«Ξεχωριστού Γουίλ Χάντινγκ» (1997), το οποίο είχε χαρίσει
στον δεύτερο το μοναδικό του Όσκαρ (πρωτότυπου σεναρίου). Το σενάριο υπογράφει κι εδώ ο Ντέιμον, παρέα με το
συμπρωταγωνιστή του, Τζον Κρασίνσκι και, φυσικά, είναι
βουτηγμένο στην προβλεψιμότητα και την... πολιτική ορθότητα, άψογα φωτογραφημένο από τον Λάινους Σάντγκρεν,
αλλά με το σκηνοθέτη... απόντα. Γενικά.
Το αγροτικό δράμα ενίοτε πουλάει στις ΗΠΑ, όμως, τα στερεότυπα του είδους είναι τόσο στενά, που κάποια μέρα εύχομαι να βγει Νόμος ο οποίος θα απαγορεύσει τα γυρίσματα
παρόμοιων φιλμ και θα τα υποχρεώσει στην αποκλειστική
μεταφορά τους σε μορφή τηλεταινιών, έτσι ώστε να σταματήσει το μαρτύριο, που συνήθως χωρίζεται στις δύο πασίγνωστες υπο-κατηγορίες: οικογένεια που δεν έχει στον ήλιο
μοίρα και μαστίζεται από τις... πολλαπλάσιες πληγές του
Φαραώ, τα κλιματολογικά που επιφέρουν ολοκληρωτικές
συμφορές στη σοδειά, τα χρέη και τις σατανικές τράπεζες
που ρουφάνε το αίμα του αγρότη ή τον αγώνα κατοίκων
αγροτικής περιοχής οι οποίοι θέλουν να αποτρέψουν μελλοντική οικολογική καταστροφή του τόπου τους και πολεμούν
τις κακές πολυεθνικές. Στην προκειμένη, βιώνουμε το κρού-

σμα αριθμός δύο, με τη φάτσα του Ντέιμον
σε μια μόνιμη, ελαφρώς ανέκφραστη απορία,
να μην καταλαβαίνει γιατί αυτοί οι δύσμοιροι
χωριάτες δεν παίρνουν τα λεφτά του ώστε να
δώσουν την άδεια να πραγματοποιηθούν οι
γεωτρήσεις «του τρόμου».
Το σενάριο ξεπερνά την έννοια του σχηματικού, ξεχνά να σταθεί αναλυτικά ακόμη και
πάνω από τους βασικούς χαρακτήρες του
φιλμ (πραγματικά, η Φράνσις ΜακΝτόρμαντ
γιατί υπάρχει, αν δεν είναι ενήμερη από την
εταιρεία της για το περίφημο twist της πλοκής;) ή τους δευτερεύοντες... «κομπάρσους»
της αγροτιάς και την όμορφη παρουσία της
Ρόουζμαρι ΝτεΓουίτ, που παριστάνει τον γκομενικό μπαλαντέρ μιας ρομαντικής υποπλοκής, εμφανώς ζορισμένης να προστεθεί στην
ιστορία.
Το πρότυπο του κοινωνικού δράματος το
οποίο στέκεται πάνω από τον άνθρωπο που
είναι η Αμερική, μαζί με τη βαθιά, εσωτερική συνειδητοποίηση του κεντρικού ήρωα
που φτάνει στα σωστά συμπεράσματα για
τη ζωή του, δεν είναι μια τόσο απλή υπόθεση
και, δυστυχώς, κανένας από τους συντελεστές της «Γης της Επαγγελίας» δεν είχε
σοβαρούς στόχους, όχι για να κάνει ένα έργο

καπραϊκών αναφορών, για παράδειγμα, αλλά
να σεβαστεί και την ιδέα ενός γερού σεναρίου με σχόλιο πολιτικοκοινωνικό (βλέπε
το ρεαλιστικά σημερινό σινεμά του Τζέισον
Ράιτμαν). Αντ’ αυτού, έχουμε το Ντέιμον να
εξομολογείται, σαν το παιδάκι που έκανε
ζημιά, ότι... «Δεν είμαι κακός άνθρωπος».
Όχι, ρε φίλε, κακός ηθοποιός είσαι. Μην τα
μπερδεύουμε.
ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Αν αγαπάς το αγροτικό δράμα με μήνυμα
ανθρωπιάς, βρήκες την ταινία σου. Αν δεν
έχεις ύπνο τον τελευταίο καιρό, επίσης
βρήκες την ταινία σου. Αν είσαι fan του
Γκας Βαν Σαντ, ξέχνα το.

link me
official site
official trailer
imdb
facebook page
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MAN AT SEA (2011)

Είδος
Δραματική Περιπέτεια
Σκηνοθεσία
Κωνσταντίνος Γιάνναρης
Καστ
Αντώνης Καρυστινός,
Θεοδώρα Τζήμου,
Νίκος Τσουράκης,
Ρεζά Αχμαντίν
Διάρκεια
92’
Διανομή
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

η γνωμη του mr. klein

Καράβι μαζεύει κάτι
Αφγανούς ναυαγούς. Δεν
κάνουν το Harlem shake.
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του Άγγελου Μαύρου
Επανασυνδεόμενος μετά χρόνια (και τον εν πλω χαμό
του γιου τους) με τη γιατρό γυναίκα του σε δεξαμενόπλοιο προς πτώχευση εταιρείας, καπετάνιος περιμαζεύει 30 έφηβους Αφγανούς ναυαγούς. Η σε λεπτές
ισορροπίες συμβίωση των ξένων με το πλήρωμα
εκτρέπεται όταν οι απόπειρές του να βρει τόπο αποβίβασης γι’ αυτούς καταλήγουν σε τραγωδία. Ποιο είναι
το λιμάνι καθενός;
Ο γράφων θεωρεί μόνο σχεδόν καλοτάξιδο σκαρί του Κωνσταντίνου Γιάνναρη το «Από την Άκρη της Πόλης». Το
«Κοντά στον Παράδεισο» με δυσκολία θα έβγαινε σήμερα
έστω απ’ το καρνάγιο, τα «Δεκαπενταύγουστος» και «Όμηρος» έμπαζαν, λιγότερο ή περισσότερο, νερά ρίχνοντας κάβο,
όπως και τούτο δω, στην απώλεια ως στοιχειό, την πίστη (στο
Θεό, τον εαυτό και τον πλησίον) και τη διάψευση ή τη διατράνωσή της, τη βίαιη Οδύσσεια της ελευθερίας, τον ανδρισμό υπό επίθεση ή σε κρίση, το μεταναστευτικό ως ανοιχτή
πληγή, πεδίο τριβής, εστία «μόλυνσης».
Μόνο που το πέμπτο μπάρκο του αποκαλούμενου (πάλαι
ποτέ όχι άδικα) «κινηματογραφικότερου» ενεργού εγχώριου auteur, κλυδωνιζόμενο σαν καρυδότσουφλο μεταξύ του
promo ναυτιλιακής (το ακύμαντα θελκτικό στιλπνό look της
φωτογραφίας σε καραβίσιο διάκοσμο και οι υπερ-βάρδιες
του μοντάζ), του «Das Experiment» (το in vivo test των αβυσσαλέων ορμεμφύτων μας και η μοιραία παταγώδης αλλά
ανθρώπινη, εξιλεώσιμη αποτυχία σε αυτό) και των ταινιών
ανταρσίας (το τρικύμισμα της υπό όρους ιεραρχίας και εξουσίας συνύπαρξης αλάργα, στα ανοιχτά του Κόσμου και της
ύπαρξης), στο τσακ δεν καταπίνει το θεατή που βγάζει εισιτήριο για οιονεί πελάγωμα.
Γαμομπελάδες, ανθρωπιστική κρίση, τα προσφυγικά
κόμπλεξ κι εκείνα των εισδοχέων, μαγκιές πόλεμου νεύρων,

στραβές, τα εγκληματικά προδίδοντα συμφέροντα, τύψεις, μυστικά και ψέματα στην
ίδια καμπίνα στριμώχνονται άσχημα, ενώ η
αφήγηση διατάζει συνεχώς «πρόσω ολοταχώς» στον Avid την ιστορία που μοιάζει να’
χει σπρωχθεί στο φινιστρίνι και να βγαίνει
σμικρυμένη με μικρές μανούβρες από εκεί,
η Τζήμου (η ξανθιά Ελάιζα Ντουλίτλ του
δημιουργού) για ώρα λέει λάθος τις ατάκες
της, η χριστιανικών ρευμάτων «τιμωρία»
του δουλεμπορικού επεισοδίου στέλνει το
sui generis SOS της δεν ξέρω σε ποιον, ενώ ο
θερμαστής σασπένς έχει «ξεφύγει» στην κλιμάκωση εχθροπραξιών. Εκεί, πια, χάσματα
στη δραματουργική εγκαθίδρυση συμμαχιών
ή κοντρών και πρόσωπα που μπαινοβγαίνουν
άτακτα στο αμπάρι (προσέξτε τα διακοσμητικά θηλυκά των λαθραίων και το πλάνο του
κεριού που σβήνει - what?) πώς να κόψουν
αζιμούθιο;

Δεν είναι οι μόνες ξέρες που καραδοκούν
εδώ: Το βαλτό στο mixage sonar ήχων σκηνών συμπλοκών και πλήθους πιάνει πάτο
(μάλλον γιατί το post τον… πίνει στο πολύ
κολύμπι παρά ηθελημένα ιμπρεσιονιστικά).
Τα αξελερέ συννέφων ως ιντερλουδιακή
επωδός φέρνουν ανεπιθύμητα την αρμύρα
της διαφήμισης στα χείλη. Και η ευδιάκριτη για αρκετά δευτερόλεπτα επιγραφή
«ΕΜΑΚ» στο πλάι ενός φουσκωτού αυτού
του… ΣΑΜΙΝΑ βγάζει μάτι, ακόμη και σε μια
νυχτερινή σκηνή, και απογοητεύει για την εν
προκειμένω προχειρότητα του καταστρώματος παραγωγής (κρεμάστε στο κατάρτι τον
υπαίτιο - prop master, script ή σκηνογράφο,
εσείς ξέρετε).
Υπάρχει μία σανίδα σωτηρίας και αυτή είναι
η επιδέξια εκφραστική αξιοποίηση των
χώρων (όψιμα μία λαβυρινθώδης σιδερένια
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φυλακή) από το φακό, ενώ στο πρώτο μισό
του νηολογίου δε σου επιτρέπεται να νιώσεις βατσιμάνης. Κι έτσι, όμως, γρήγορα
πάει στράφι το φυλλάδιο που έχεις βγάλει.
Πίστευα ακράδαντα (πολλά χρόνια, προτού δω την ταινία) ότι το υγρό στοιχείο της
γλώσσας κάποιων ντόπιων κριτικών, ύστερα
από διπρόσωπο γλείψιμο επί δεκαετία και,
έχει βάλει το χεράκι του στο σταδιακό φουντάρισμα της στάθμης της φιλμογραφίας του
Γιάνναρη (έπονται κι άλλα θύματα). Ελπίζω
ότι, για πρώτη φορά, μια συλλογική ειλικρινής πατητή εις βάρος του θα βοηθήσει στο
ξέβρασμά του εκ νέου στην καλλιτεχνική
επιφάνεια. Για την κόψη του κύματος θα
απαιτηθεί εκ μέρους του, ωστόσο, πλέον
πολύ κουπί...
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Όχι, αν είσαι της multiplex κρουαζιέρας.
Ίσως, αν σε ψάρεψε το θέμα και αντέχεις
τη φουρτουνιασμένη «ποιότητα». Ναι, αν
ανήκεις στο επιβατικό κοινό του δημιουργού και του με ελληνική σημαία σινεμά
- αλλά ίσως δεις (κι όχι με κιάλι) ότι εδώ
αμφότεροι έχουν εξοκείλει.
link me
official trailer
imdb
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ΟΜΟΡΦΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ (2013)
(BEAUTIFUL CREATURES)

Είδος
Ρομάντζο Φαντασίας
Σκηνοθεσία
Ρίτσαρντ ΛαΓκραβενίζ
Καστ
Άλις Ένγκλερτ,
Όλντεν Έρενραϊχ,
Τζέρεμι Άιρονς,
Έμα Τόμσον,
Έμι Ρόσουμ,
Βαϊόλα Ντέιβις
Διάρκεια
124’
Διανομή
ODEON

η γνωμη του mr. klein

Νέο παλικάρι αγαπά κορίτσι που είναι... μάγισσα.
Π@$&#ες. Αν υπήρχε
μαγεία, αυτή η ταινία
δεν θα κρατούσε πάνω
από δύο ώρες! Ή δεν θα
υπήρχε.
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του Παναγιώτη Παναγόπουλου
Ο Ίθαν, ένας έφηβος με αγάπη για τη λογοτεχνία και
τάσεις φυγής, ερωτεύεται το νέο κορίτσι στη μικρή
πόλη, τη Λίνα. Εκείνη, όμως, έχει ένα μυστικό. Κατάγεται από οικογένεια μάγων και στα 16α της γενέθλια,
που φτάνουν σύντομα, θα φανεί αν η τάση της είναι
προς το Καλό ή προς το Κακό.
Σε μεγάλους μπελάδες μας έβαλε η «Twilight Saga», καθώς
τα στούντιο αναζητούν ποια θα είναι η επόμενη young adult
λογοτεχνική σειρά, που θα εξελιχθεί σε λαχταριστό franchise.
Με την εξαίρεση των «Αγώνων Πείνας», οι υπόλοιπες απόπειρες εκμετάλλευσης λογοτεχνικού υλικού για μεταφορά σε
κινηματογραφική φαντασία, μάλλον έχουν αποτύχει (παράδειγμα, το πρόσφατο «Αγάπησα Ένα Ζόμπι»). Πόσα ευαίσθητα και αταίριαστα νεαρά ζευγάρια που δεν μπορούν να
είναι μαζί (γιατί είναι βαμπίρ, ζόμπι, μάγοι, καλικάντζαροι)
μπορείς να δεις μέχρι να σε πιάσουν στομαχικές συσπάσεις;
Τα «Όμορφα Πλάσματα», που βασίζονται στη σειρά βιβλίων
«Caster Chronicles» των Κάμι Γκαρσία και Μάργκαρετ Στολ,
δεν πρόκειται να σε κάνουν να τα αγαπήσεις, γιατί απλώς
νομίζουν ότι είναι όμορφα. Στην πραγματικότητα δεν είναι
ούτε άσχημα. Είναι απλώς αδιάφορα - κι αυτό είναι το χειρότερο απ’ όλα. Ο Ρίτσαρντ ΛαΓκραβενίζ έχει μοιράσει την ταινία στα δύο, κάνοντάς την να μην έχει συνοχή και συνέπεια.
Το πρώτο μέρος αφιερώνεται στο ρομάντζο που εξελίσσεται
ανάμεσα στον Ίθαν και τη Λίνα, ενώ διαβάζουν Βόνεγκατ και
Μπουκόφσκι (yeah, right). Η Λίνα είναι - κυριολεκτικά - το
κορίτσι των ονείρων του, αφού τη βλέπει σε ένα εξακολουθητικό του όνειρο. Είναι, όμως, πλασμένοι ο ένας για τον άλλο;
Το βασικό εμπόδιο είναι η μαγική της φύση και η εξέλιξη που
μπορεί να πάρει, αφού κλείνοντας τα 16 θα μάθει αν είναι
καλή ή κακή μάγισσα και εκεί πέφτει το βάρος στο δεύτερο
μέρος, όπου το φιλμ αλλάζει εντελώς χαρακτήρα. Γύρω από

τα sweet sixteen της Λίνα συγκεντρώνονται
καλοί και κακοί συγγενείς, περιμένοντας το
δρόμο που θα πάρει. Μαζί και ο Ίθαν, για να
δει τι τού ‘λαχε.
Η Άλις Ένγκλερτ (κόρη της Τζέιν Κάμπιον,
αν σου λέει κάτι αυτό) δείχνει μια σχετική
ωριμότητα. Χημεία, όμως, δεν έχει με τον
Έρενραϊχ. Στους υπόλοιπους ρόλους, Άιρονς
και Τόμσον βρίσκουν την ευκαιρία να κάνουν
υπερβολές χωρίς να τους πει κανείς κουβέντα, ενώ είναι ν’ απορείς γιατί μετά από
υποψηφιότητα για Όσκαρ, η Βαϊόλα Ντέιβις δέχτηκε να παίξει τόσο ασήμαντο ρόλο.
Η πιο χαριτωμένη παρουσία, που φαίνεται
να το απολαμβάνει πραγματικά, είναι της
super κακιάς Έμι Ρόσουμ. Ούτε τα εφέ δεν
μπορούν να σου κρατήσουν το ενδιαφέρον.
Δείχνουν φτηνά, σα να έρχονται από εφηβική τηλεταινία της Disney. Η συγκέντρωση
πολλών δυνατών ονομάτων στο supporting
cast δείχνει ότι οι ελπίδες ήταν μεγάλες για
την εξέλιξη της ταινίας σε franchise. Τόσο
το αποτέλεσμα, όσο και οι άθλιες εισπράξεις

στην Αμερική, μάλλον θα μας σώσουν από
περισσότερες «ομορφιές»...
ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Αν το νούμερο της ηλικίας σου αρχίζει
από 2 και πάνω, μην κάνεις το λάθος.
Θα κάψεις τον εγκέφαλό σου. Στην
περίπτωση που ανήκεις στην προ, κατά
ή μετεφηβική ηλικία και σου έλειψαν
ο Έντουαρντ και η Μπέλα, ίσως να μη
φρίξεις, το νέο «Twilight», όμως, δε θα το
βρεις.
link me
official site
official trailer
imdb
facebook page
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BARBIE: Η ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ ΜΕ
ΤΙΣ ΜΑΓΙΚΕΣ ΠΟΥΕΝΤ (2013)
(BARBIE IN THE PINK SHOES)

Είδος
Animation
Σκηνοθεσία
Όουεν Χάρλεϊ
Διάρκεια
75’
Διανομή
AUDIO VISUAL

η γνωμη του mr. klein

Για ακόμη μια φορά, ένα
αριστούργημα ψυχεδέλειας και σουρεαλισμού!
Προσκυνώ.
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του Θάνου Δημητριάδη
Είναι μια που θέλει να γίνει πρίμα μπαλαρίνα, αλλά
μια άλλη είναι καλύτερη. Όταν φοράει ένα μαγικό
ζευγάρι πουέντ, μεταφέρεται σ’ ένα μαγικό κόσμο
όπου χορεύει υπέροχα. Με το νου πλουταίνει η κόρη.
Πρέπει να σας εξομολογηθώ πως αυτό είναι τρομερά οδυνηρό. Όχι όσο το να παρακολουθήσω την ταινία, αλλά πολύ
κοντά! Μέχρι χθες, αυτού του τύπου τα κινούμενα σχέδια
νόμιζα πως ήταν επιβλαβή στο μάτι. Τώρα μπορώ να σας
βεβαιώσω πως το μυαλό υποφέρει εξίσου.
Καταρχάς, την κοπελιά δεν την λένε Μπάρμπι αλλά Κρίστεν.
Και αντί για Κεν υπάρχει ένας Ντίλον! Αυτόματο «WTF?»!
Αυτή, λοιπόν, η Κρίστεν θέλει να γίνει χορεύτρια, αλλά είναι
μπατάλα και σε μια φιγούρα τής σκίζονται οι πουέντ. Η κυρία
Κατερίνα από το βεστιάριο της δίνει ένα ζευγάρι ροζ, που
μόλις το φοράει... τηλεμεταφέρεται μαζί με την κολλητή της
στη βαυαρική επαρχία. Και από εδώ και κάτω αρχίζει το
όργιο κουλεμανσόν κλισέ. Μπλέκονται - ή καλύτερα μπουρδουκλώνονται - οι ιστορίες της «Ζιζέλ» και της «Λίμνης
των Κύκνων», περνάει και η Βασίλισσα του Χιονιού που της
αρέσει το μπαλέτο και παγώνει όσους… δεν κατάλαβα. Δεν
κατάλαβα αν είναι κακιά ή απλά μια εκκεντρική κουλή που
καταψύχει όσους δε χορεύουν καλά! Χορεύουν, χορεύουν,
χορεύουν, χορεύει η Κρίστεν και μια χορογραφία μπαλέτου τύπου τσάμικο, η βασίλισσα γίνεται καπνός, βγάζει τα
παπούτσια κι επιστρέφει στη σχολή. Εκεί, η αντίπαλός της,
όσο εκείνη έλειπε, έχει γίνει φίλη της και στο τέλος χορεύει
πολύ ωραία και πάει για τάκος. The end! (Ουπς, ξέχασα το
spoiler alert!)
Στα έγραψα αναλυτικά για να σου αποδείξω πως την είδα την
ταινία! Και να σε προειδοποιήσω! Ας είσαι πεντάχρονο κοριτσάκι και διαβάζεις αυτές τις γραμμές, είσαι παιδί - θαύμα
και πρέπει να ζητήσεις κατευθείαν λίγο Μπέργκμαν από τη

μανούλα. Δε θα καταλάβεις τίποτα αλλά
μια μέρα - την επόμενη εβδομάδα, ίσως - θα
το εκτιμήσεις. Αν είσαι μάνα, λυπήσου το
παιδί σου. Και αν μισείς το παιδί σου, που
είναι λογικό αν ουρλιάζει από τις 7 το πρωί
«Θέλω να δω την Μπάρμπι, την Μπάρμπι,
την Μπάρμπι», λυπήσου τα πολύτιμα ευρώ
σου και τη βενζίνη που θα κάψεις. Βάλε το
παιδί σου κάτω και μίλησέ του για τη φιλία,
τη ζωή, την αποταμίευση, την ευθανασία,
ένας σωρός θέματα υπάρχουν. Και αν δε θες
να του μιλήσεις, πες του ότι τις Κυριακές
κοιτάμε το ταβάνι και δεν κάνουμε τίποτε. Ή
μάλλον κάνουμε κάτι πολύ σημαντικό: χα-λαρώ-νου-με!
Προστατευτείτε από κακά κινούμενα σχέδια, φτηνές ανεγκέφαλες ιστορίες και ηλίθια
μηνύματα τύπου «τα όνειρα πραγματοποιούνται». Γιατί στην ταινία αυτή δεν υπάρχει
κανένα όνειρο, κανένας στόχος και αν καταφέρνει η ζαβή να χορέψει το χρωστάει στη
μυστηριώδη κυρία του βεστιαρίου.
Σε τέτοιες ταινίες υποτίθεται πως η μαγεία
και η φαντασία χρησιμοποιούνται ως μέθοδοι εκλογίκευσης κάποιων πραγμάτων. Υπο-

τίθεται. Διότι εδώ αυτά συμβαίνουν απλώς
και μόνο επειδή η ταινία απευθύνεται σε
παιδιά. Που δε χρειάζεται να σκεφτούν, να
αναρωτηθούν ή να κρίνουν. Σε χαζά παιδιά,
με άλλα λόγια. Πιστεύεις πως το δικό σου το
παιδί είναι χαζό;
ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Είναι για όλους και για κανέναν. Μάλλον,
σβήσε το πρώτο. Δεν είναι για κανέναν!
Το μόνο καλό που έχει είναι η μουσική του
Μπετόβεν, του Τσαϊκόφσκι και του Ντελίμπ, που τους βάζουν, όμως, κι pop twist.
Έτσι, για να μην είναι βαρετό!

link me
official site
official trailer
imdb
facebook page
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ΕΝΤΙ ΡΕΝΤΜΕΪΝ

ΤΡΑΓΟΥΔΑ,
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ!
του Παναγιώτη Παναγόπουλου
Κλείνοντας τα 30 του χρόνια, ο Έντι Ρέντμεϊν εξελίσσεται σε έναν από τους νέους πρωταγωνιστές του
κινηματογράφου, κι αν δεν μπορείς να θυμηθείς το
όνομά του, προσπάθησε να το συγκρατήσεις γιατί
θα το ακούσεις κι άλλες φορές στο μέλλον. Ήδη το
VANITY FAIR τον ξεχώρισε και τον έβαλε στο εξώφυλλο του φετινού Hollywood Issue, θέση που πολλοί θέλουν, αλλά ελάχιστοι καταφέρνουν να έχουν.
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Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Ρέντμεϊν δεν είναι
ο τυπικός νέος star. Δεν έχει την παραδοσιακή ομορφιά που κάνει τα κορίτσια να
αναστενάζουν και, με το μεγάλο του στόμα
και τις έντονες φακίδες, έχει μια μάλλον
παράξενη όψη. Εκπέμπει, όμως, μια ξεχωριστή ευγένεια και στιλ (βρίσκεται συχνά
στις λίστες των πιο καλοντυμένων) και στους
ρόλους του δείχνει ευρεία γκάμα, που είναι
και το σημαντικότερο ζητούμενο για έναν
καλό ηθοποιό. Παιδί καλής οικογένειας, με
μπαμπά επιχειρηματία στο City και σπουδές
στο Eton, εγκατέλειψε την ιδέα των επιχειρήσεων για να γίνει ηθοποιός και μετά από
πολλούς θεατρικούς ρόλους, τον ανακάλυψε
και το σινεμά. Σε πρωταγωνιστικό ρόλο
τον είδαμε δίπλα στη Μισέλ Γουίλιαμς στο
«Επτά Μέρες με τη Μέριλιν», όπως φαίνεται, όμως, «Οι Άθλιοι» και ο ρόλος του
επαναστάτη Μάριου είναι που τον καθιερώνουν. Για αυτή την ξεχωριστή στιγμή στην
καριέρα του, όπως λέει ο ίδιος, μίλησε αποκλειστικά στο FREE CINEMA στο Λονδίνο,
λίγο πριν από την πρεμιέρα της ταινίας.
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Ποια ήταν η πρώτη σου εμπειρία με
τους «Άθλιους» σε μιούζικαλ;
Πρέπει να ήμουν επτά ή οκτώ ετών όταν
με πήγαν οι γονείς μου να το δω και, αν και
δεν είχα μέχρι τότε ιδιαίτερη αγάπη για τα
μιούζικαλ, είχα ενθουσιαστεί. Ήθελα να
είμαι ο Γκαμπρός, το παιδάκι. Ένιωθα ότι
ήταν ήρωας, ότι κυβερνούσε το Παρίσι, ένας
μικρός rock star. Για να πω την αλήθεια,
αυτόν θα ήθελα να παίξω και τώρα. Μακάρι
να μπορούσα να δώσω οντισιόν γι’ αυτόν
το ρόλο και να με μικραίνανε μετά με CGI!
Τέλος πάντων... Το θέμα είναι ότι το μιούζικαλ έμεινε μέσα μου. Και είναι μια κατηγορία
μιούζικαλ, που αγγίζει με διαφορετικό τρόπο
κάθε ηλικία.
Έχεις το ενδιαφέρον για την πολιτική
που έχει και ο Μάριος;
Αν και είμαι πολιτικοποιημένος, δεν μπορώ
να πω ότι έχω υπάρξει τόσο δραστήριος. Δεν
έχω, για παράδειγμα, διαδηλώσει ποτέ για
κάτι. Αυτό που βρήκα ενδιαφέρον την περίοδο των γυρισμάτων, όμως, ήταν ότι κάθε
μέρα που πήγαινα στη δουλειά, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων είχαν τίτλους που
έδειχναν το πόσο επίκαιρη είναι ακόμη και
σήμερα η ιστορία, με διαδηλώσεις σε όλο τον
κόσμο. Μια σπίθα που ανάβει μια φωτιά...

Δε χρειάστηκε δηλαδή να κάνεις τη
δική σου επανάσταση ποτέ.
Υπήρξα πολύ τυχερός. Μεγάλωσα μέσα σε
μια ζεστή, δεμένη οικογένεια. Αν μπορώ να
πω ότι έκανα μια επανάσταση, ήταν ότι η
οικογένειά μου δεν είχε καμία σχέση με το
θέατρο. Ασχολούνται με τις επιχειρήσεις.
Όταν αποφάσισα να γίνω ηθοποιός, με
στήριξαν, αλλά συχνά μου έλεγαν, «Μήπως
να ασχοληθείς με τις παραγωγές;»... Η επανάστασή μου ήταν ότι ακολούθησα το όνειρό
μου και σ’ αυτό με επηρέασε ένας καθηγητής που είχα στο σχολείο για έξι χρόνια.
Ήταν ηθοποιός, μας δίδασκε θέατρο και μας
αντιμετώπιζε ως επαγγελματίες. Στο σχολείο είχαμε και εκπληκτικές εγκαταστάσεις,
έτσι όταν άρχισα να δουλεύω κανονικά, δεν
ένιωσα ότι υπήρχε μεγάλη διαφορά.

Τραγουδούσες από τότε;
Ναι, από μικρός. Είναι, όμως, από τα πράγματα που κάνεις και μετά αφήνεις. Είχα
περίπου δέκα χρόνια να τραγουδήσω. Σ’
αυτή τη δουλειά, βέβαια, το υπέροχο είναι
ότι πάντα έχεις τους καλύτερους να σε βοηθήσουν. Χρειάστηκε να δουλέψω πολύ για
να στηρίξω μυικά τη φωνή μου, όπως έκαναν
ακόμη και οι επαγγελματίες τραγουδιστές
- ηθοποιοί του ensemble, που παίζουν και
στην παράσταση. Καθημερινά δίνουν μία ή
δύο παραστάσεις, όμως, στο γύρισμα έπρεπε
να τραγουδάμε από τις πέντε το πρωί μέχρι
τις εννέα το βράδυ. Όλοι μας, λοιπόν, χρειάστηκε να χειριστούμε με διαφορετικό τρόπο
τη φωνή μας.
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Για πόσο καιρό έκανες μαθήματα;
Για περίπου τέσσερις μήνες. Όχι μόνο τραγούδι, αλλά και ασκήσεις, κάπως σαν αυτές
που βλέπαμε στο «Λόγο του Βασιλιά», με
τη γλώσσα πίσω στο λαιμό. Η πιο επώδυνη
εμπειρία ήταν για τους οδηγούς. Ενώ συνήθως μαζεύουν τους ηθοποιούς στις πέντε
το πρωί για το γύρισμα και οι περισσότεροι
κοιμόμαστε, σ’ αυτή την ταινία δε σταματούσαμε να κάνουμε πνιχτά λαλαλαλαλαλα
ή ανοιχτά λααααα λααααα λαααααα.... Δεν
περιγράφεται το τι τράβηξαν!
Ποια ήταν η πιο εντυπωσιακή εμπειρία
στο γύρισμα;
Η σκηνή που χτίζουμε το οδόφραγμα. Όταν
είχα δει την παράσταση στο θέατρο, είχα
εντυπωσιαστεί από το τεράστιο οδόφραγμα
που είχαν φτιάξει ο Τρέβορ Ναν και ο Τζον
Νέιπιερ και σκεφτόμουν ότι οι φοιτητές
μπορεί και να νικούσαν. Η αλήθεια, όμως,
είναι ότι τα οδοφράγματα ήταν πολύ μικρά
και ήταν χαμένοι από χέρι. Με εντυπωσίασε αυτό που έκανε ο Τομ (Χούπερ). Γυρίσαμε όλη τη σκηνή σε δέκα λεπτά, με πέντε
cameramen ντυμένους με ρούχα όπως τα
δικά μας, και χτίσαμε το οδόφραγμα μόνοι
μας πετώντας πράγματα από τα παράθυρα.
Ήταν ένα γύρισμα συναρπαστικό, γεμάτο
αδρεναλίνη.
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Πώς ήταν για σένα η εμπειρία του live
τραγουδιού στο γύρισμα;
Δεν το σκεφτόμουν ιδιαίτερα. Είχα κάνει
τα μαθήματά μου για τέσσερις μήνες και τη
στιγμή της λήψης έπαιζα το ρόλο, απλώς
τραγουδούσα. Δεν έχω κάνει μιούζικαλ με
τα τραγούδια προηχογραφημένα, αλλά αυτό
θα μου φαινόταν πιο δύσκολο, επειδή το 70%
της σκέψης μου θα ήταν στο πώς να κρατήσω
σωστά το playback. Δεν μπορώ να σκεφτώ
ότι θα γινόταν αν το κάναμε με άλλο τρόπο,
εκτός από live. Ο άθλος ήταν των ηχοληπτών,
γιατί έπρεπε να είμαστε όλοι δικτυωμένοι με
ακουστικά σε κύκλωμα. Και καλά, το κάνεις
όταν είσαι μέσα σε studio, όμως, σε άλλες
σκηνές που ήταν πάνω στις Άλπεις, πώς
γίνεται; Η δουλειά τους ήταν εκπληκτική.
Περίπου στα είκοσι μέτρα από το σημείο
που βρισκόταν κάθε ηθοποιός στη λήψη,
υπήρχε ο μουσικός που έπαιζε στο πιάνο τη
μελωδία, χωρίς να ακούγεται. Την ακούγαμε
μόνο εμείς από το ακουστικό μας. Έτσι, το
μόνο που ακουγόταν ήταν η φωνή μας. Η
μουσική προστέθηκε αργότερα, με ορχήστρα
70 οργάνων που προσαρμόστηκε στο ρυθμό
του τραγουδιού μας και τα ακουστικά και τα
μικρόφωνα αφαιρέθηκαν ψηφιακά. Η όλη
διαδικασία ήταν χρονοβόρα και πανάκριβη,
αλλά νομίζω ότι άξιζε τον κόπο.

Ο Χιού Τζάκμαν έχει πει ότι μετά από
αυτή την ταινία, μόνο προς τα κάτω
μπορεί να πάει η καριέρα του. Αισθάνεσαι κάπως έτσι;
Είναι κάτι που νιώθουμε πάντα οι ηθοποιοί.
Τι κάνεις μετά από κάτι που σε έχει γεμίσει
τόσο πολύ; Είναι συνδεδεμένο με την ανασφάλεια που έχουμε για το μέλλον, κάτι που
στους έξω από το επάγγελμα συχνά φαίνεται αστείο, γιατί θεωρούν ότι ένας διάσημος
ηθοποιός δεν πρόκειται να έχει ποτέ πρόβλημα να βρει δουλειά ή να κάνει κάτι που

του αρέσει. Το κομμάτι του Χόλιγουντ για
μένα είναι απολαυστικό, αλλά το αντιμετωπίζω ως κάτι εφήμερο. Θέλω να έχω τη βάση
μου εδώ, στην Αγγλία και στο θέατρο. Είναι
κάτι, στο οποίο ξέρω ότι μπορώ να επιστρέφω. Αυτό που αγάπησα στους «Άθλιους»
είναι ότι ο κόσμος του σινεμά που γνώρισα
πιο πρόσφατα, συνάντησε τον κόσμο του
θεάτρου που γνώριζα καλά από πριν και ήταν
μια ξεχωριστή στιγμή να βλέπεις αυτούς τους
δυο κόσμους να συνεργάζονται για κάτι τόσο
μοναδικό.
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