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Έχω τη φήμη του κακού, του 
δύστροπου, του απαιτητικού, του 
ανικανοποίητου κριτικού. Από όλα 
αυτά, βέβαια, ο χαρακτηρισμός 

του «κριτικού» είναι η μεγαλύτερη βρισιά, αλλά 
ας κάνουμε πως το ξεπερνάμε, διότι κάποια 
επαγγελματική ιδιότητα πρέπει να έχουμε σε 
τούτη τη ζωή.

Λυπάμαι για τα φιλμ που αναγκαζόμαστε να βλέ-
πουμε σήμερα, σε μεγάλο ποσοστό. Με πιάνει ένα 
παράπονο και μια στενοχώρια μαζί, ειδικά όταν 
θέλω να χαλαρώσω λίγο στο σπίτι και σκέφτομαι 
ποια ταινία θα ήθελα να ξαναδώ, από το αρχείο μου, 
που, όχι να το παινευτώ, αλλά μερικές χιλιάδες τίτ-
λους τους αριθμεί. Το να κάνεις browsing σε λίστες, 
ράφια και τόσα formats, από τις «αμαρτωλές» 
VHS ως τη High Definition τελειότητα του Blu-Ray, 
μερικές φορές σε φορτώνει με τόση νοσταλγία και 
συναίσθημα, που είναι σα να τις ξαναείδες να περ-
νάνε μπροστά από τα μάτια σου. Στο τέλος, χάνεται 
τόση ώρα, που δεν προλαβαίνω να δω ολόκληρο 
έργο...

Κάπως έτσι χάζευα το περασμένο weekend το 
«8½» του Φελίνι (στο αψεγάδιαστο, HD transfer 
της Criterion), το φινάλε της ταινίας, αυτή την 
πένθιμη γιορτή στο ετοιμόρροπο σκηνικό ενός φιλμ 
που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Αρκετά συχνά χαζεύω 
την αρχή και το τέλος του «8½». Ίσως κάπου να 
βαριέμαι το υπόλοιπο, μαθημένος, πλέον, σε άλλους 
κινηματογραφικούς ρυθμούς αφήγησης και αισθη-
τικές φόρμες. Το τέλος, όμως, με συγκλονίζει. Μου 
θυμίζει τα πράγματα που λείπουν από το σινεμά 
σήμερα. Μου θυμίζει το πόσο μοντέρνα μπορεί να 
παραμένει, σε ιδέες και σκέψη, μια ταινία του 1963! 

Αγαπώ πολύ το σινεμά. Αλλά μου λείπει εκείνο το 
στοιχείο της έκπληξης, πια. Η αίσθηση του συναρ-
παστικού, της φρεσκάδας, του διασκεδαστικού ή 
του καλλιτεχνικά εμπνευσμένου. Χωρίς να είναι 
μια πραγματικά μεγάλη, σημαντική, ή ό,τι άλλο 
βαρύγδουπο φαντάζεσαι για να συμπληρώσεις την 
πρόταση, ταινία, «Τα Μυθικά Πλάσματα του 
Νότου» του Μπεν Ζάιτλιν, που ξεκινούν την προ-
βολή τους και στη χώρα μας από σήμερα, με ξάφ-
νιασαν με έναν ασυνήθιστο τρόπο. Και ήθελα να το 
μοιραστώ μαζί σας. Σαν ένα όμορφο μυστικό.

Editorial
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Hλίας Φραγκούλης

http://www.iliaskyriazis.com/


PAGE 6 | FREE CINEMA | ISSUE#48

ΤΑ ΜΥΘΙΚΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ (2012)
(BEASTS OF THE SOUTHERN WILD)

η γνωμη του mr. klein

Είναι μια μικρή μαυρούκα 
που βλέπει κάτι τεράστι-
ους αγριόχοιρους, αλλά 
δεν ξέρει αν είναι στον 
ύπνο της ή στον ξύπνιο 
της. Και βρέχει. Και βρέ-
χει. (Ο πατέρας έχει ένα 
δίκαννο, σωστά;)

7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Μπεν Ζάιτλιν

Καστ 
Κουβένζανε Γουάλις, 
Ντουάιτ Χένρι,  
Λέβι Ίστερλι,  
Λόουελ Λάντες,  
Τζίνα Μοντάνα

Διάρκεια 
93’

Διανομή  
SEVEN FILMS

Μια φορά κι έναν καιρό, κάπου στα πλημμυρισμένα 
bayou της Λουιζιάνα, ζούσε η εξάχρονη Χασπάπι, 
ορφανή από μάνα, μ’ έναν πατέρα που πολεμούσε με 
την ίδια του την καρδιά για να μείνει ζωντανός. Αυτό 
δεν είναι το παραμύθι τους.

Έχοντας συγκεντρώσει μια απίστευτη σωρεία από βραβεία 
(πόσω μάλλον για το ντεμπούτο ενός 29χρονου σκηνοθέτη), 
ξεκινώντας από το περσινό Sundance, κερδίζοντας ακόμη και 
τις Κάννες (Χρυσή Κάμερα) και καταλήγοντας να διεκδικεί 
τέσσερα από τα σημαντικότερα Όσκαρ του 2013 (μεταξύ των 
οποίων και για καλύτερη ταινία!), το «Beasts of the Southern 
Wild» έρχεται να δώσει στο αμερικανικό σινεμά μια πνοή 
φρεσκάδας, καταφέρνοντας να σε πείσει για την εσωτερική 
του δύναμη, περισσότερο από όσα επιχειρεί να πραγματώσει 
αφηγηματικά, μέσω της τόσο δα μικρής του ιστορίας.

Η ατμόσφαιρα του φιλμ του Μπεν Ζάιτλιν δε μεταφέρεται 
εύκολα με λόγια και το να «μεταφράσεις» τα αλληγορικά 
σύμβολα ή μηνύματά του σχεδόν αφαιρεί το μυστικιστικό 
δεσμό του με το μαγικό ρεαλισμό. Στο πρωτόγονο περιβάλλον 
ζωής αυτών των ανθρώπων, που μονάχα η Φύση τρομάζει, με 
τις καταιγίδες και τους πάγους που λιώνουν σε τόπους μακρι-
νούς τούτου του πλανήτη, η μικρή Χασπάπι είναι ένας άλλος 
Τομ Σόγιερ, που προσπαθεί να βρει τη σοφία που κρύβουν οι 
εικόνες γύρω της, αυτό το καλειδοσκόπιο από τα πρώιμα έργα 
- της αγνότητας - του Τέρενς Μάλικ. Όχι με έναν προφανή 
τρόπο σύγκρισης, όμως. Με έναν τόνο ηρωισμού και θέλησης 
που νικά τις φοβίες και γεννά τους θρύλους. 

Σκηνοθέτης, σεναριογράφος και συνθέτης της ταινίας, ο 
Ζάιτλιν παντρεύει το βιβλικά παρελθοντικό με το φαταλιστικά 
φουτουριστικό, αφήνοντας το θεατή να αντιληφθεί μόνος 
του, με τα ολόδικά του αποθέματα ψυχής, την εποχή αυτής 
της οικολογικής παραβολής που λες και θέλει να βγάλει ρίζες 

του Ηλία Φραγκούλη
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μέσα σου και να κρατηθεί εκεί, για να χτίσει 
ένα νέο κόσμο, άγνωστο, ίσως ανύπαρκτο, 
αλλά έτοιμο να ανα-γεννηθεί. Έναν ομφάλιο 
λώρο που θα θρέψει τη νέα, μεγάλη ελπίδα.

Είναι εμφανής, από νωρίς, η αμηχανία του 
Ζάιτλιν να φτάσει σ’ αυτόν το δρόμο, προς 
τα ιδανικά που επιφυλάσσει το αύριο για την 
Χάσπαπι. Η τύχη τον ευνοεί ως πρωτάρη, 
όμως, η απειλή που φέρνουν για τη μικρή 
ηρωίδα τα προϊστορικά κτήνη του τίτλου μαζί 
με την απότομη εισβολή... ρεαλιστικών στοι-
χείων και καταστάσεων, αποπροσανατολίζουν 
το όλο εγχείρημα, το οποίο, ευτυχώς, θα βρει 
ξανά τη σανίδα σωτηρίας μέσω της... φυγής, η 
οποία θα τοποθετήσει ουσιαστικά, πια, στην 
καρδιά της ιστορίας το μητρικό σύμβολο που 
είχαμε ανάγκη και εμείς, οι θεατές, να αγκα-
λιάσουμε. 

Εκπληκτική η σκηνογραφική δουλειά του 
πολιτισμικού νεκροταφείου που σε παρασύρει 
οπτικά, μαζί με τους όλο ζωντάνια χρωματι-
κούς... κόκκους της ίδιας της φύσης, όπως τα 
καταγράφει ο φακός του Μπεν Ρίτσαρντσον, 
με τη μουσική να προσθέτει μια διάθεση 
γιορτινή έως και λυρική, μα πάντοτε βρο-
ντερή, σαν ηχώ που φτάνει ως τα εσώψυχα. 
Κοινώς, θα μπορούσε να είχε ακόμη τέσσερις 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Σινεμά πέρα από τα είδη, ενίοτε τόσο 
ναρκισσιστικό που δεν μπορεί να δει 
τα ελαττώματά του, αλλά με τη δύναμη 
να σου μεταφέρει συναισθήματα και να 
σε ανασύρει από τη χειμερία νάρκη της 
κινηματογραφικής Τέχνης του σήμερα, 
«Τα Μυθικά Πλάσματα του Νότου» σε 
καλούν να τολμήσεις. Οι ενημερωμένοι 
καταλλήλως θεατές θα υποκλιθούν, οι με 
το ζόρι υποκινούμενοι από τις υψηλές ή 
υπερβολικές βαθμολογίες ενδεχομένως να 
βαρεθούν.

official site

official trailer

imdb

facebook page (GR)

link me

υποψηφιότητες στα Όσκαρ τούτο το μικρό 
αλλά θαρραλέο εργάκι, που θα σε ξενίσει 
στην πρώτη επαφή, μα θ’ ανακαλύψεις πως 
έχει φωλιάσει μέσα σου καιρό μετά...

http://www.foxsearchlight.com/beastsofthesouthernwild/
http://www.youtube.com/watch?v=4guOIprHosc&feature=youtu.be
http://www.imdb.com/title/tt2125435/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.facebook.com/SevenFilmsGreece?ref=ts&fref=ts
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ΦΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (2011)

Είδος 
Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία 
Βασίλης Λουλές 

Διάρκεια 
124’

Διανομή  
CAROUSEL FILMS

του Άγγελου Μαύρου

Τρία κοριτσάκια και δύο αγοράκια σε Θεσσαλονίκη, 
Αθήνα, Γιάννενα και Κρήτη την πουλεύουν κατά τη 
δίωξη των Εβραίων απ’ τους Ναζί στην Κατοχή, επι-
βιώνουν (το ένα σε καβάτζα ως Άννα Φρανκ, τα άλλα 
κρυμμένα σε σπίτια ευεργετών ως χριστιανόπουλα) 
και ξαναζούν νοητικά το χθες σήμερα, στην τρίτη ηλι-
κία τους. Τι πέρασαν, τι άφησε αυτό σε όλους τους, τι 
κληροδοτεί σε μας;  

Είναι το ταλέντο του, η επί μακρόν εργασία του για το πρό-
γραμμα «Μικροφίλμ» της ΕΡΤ, η επί δύο δεκαετίες εξάσκησή 
του με τη μικρή φόρμα, πρώτα στη μυθοπλασία και μετά 
στην τεκμηρίωση, ή και τα τρία; Όπως και να’ χει, καθόλου 
συχνό το φαινόμενο για ένα δημιουργό της ημεδαπής αλλά 
ο Βασίλης Λουλές τα κατάφερε στην πρώτη του μεγάλου 
μήκους να έχει την ικανότητα να βρίσκει το… σπόρο του τότε 
στον γέρικο, γνωστικό κορμό τού τώρα - και να φωτίζει και 
τα δύο. Και μέσω αυτών, τις ημεδαπές αλλόθρησκες ουλές 
μιας φρικτής κοσμογονίας, τα συχνά καθηλωτικά παραλειπό-
μενα και από την παρηγορητική αγωγή ως το χθες - σήμερα 
Greek History X τους. Ψύχραιμα, εξομολογητικά, αποκαλυ-
πτικά, τελικά συγκινητικά, σ’ ένα καλοαναθρεμμένο ντοκι-
μαντέρ μαρτυριών και υπόβαθρου έρευνας, που αφουγκράζε-
ται και «προβάλλει» πάνω σου τις Οδύσσειες των κούτσικων 
τυχερών του γενοκτονικού έπους του ’40.

Απ’ την προπολεμική ζωή με τις φαμίλιες τους, το μάζωμα 
του στοχοποιημένου πληθυσμού με το κίτρινο άστρο στα 
τρένα ή τα πλοία του θανάτου και - κυρίως, συναρπαστικά 
- τη δική τους απόδραση (μόνο 70 από τις 55.000 Εβραίων 
της συμπρωτεύουσας τη σκαπούλαραν, συγκλονιστική πλη-
ροφορία) ως το «υιοθετημένο» νέο τους αύριο με δάνειους 
κηδεμόνες στην ανέμελη ρουτίνα του ανήλικου ή στο «κρύβε 
λόγια» του κινδύνου («Συνολικά αλλάξαμε 17 σπίτια», λέει 

7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Ντοκιμαντέρ περί δίω-
ξης Εβραίων από τους 
Ναζί στην Ελλάδα; Εις το 
καλό.
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μία από τις εδώ φυγάδες), την επόμενη μέρα 
στην απελευθερωμένη Ψωροκώσταινα και 
το καταστάλαγμα των εμπειριών τους στη 
θύμηση και στα συναισθήματα. 

Το «Shoah» του Λανζμάν δεν είναι, μια τιβίλα 
ελλοχεύει (δε «χτυπάει» ποτέ, πάντως) α 
λα Γκεστάπο και το απόσπασμα των 5 δε σε 
εγκλείει αμέσως στο ανθρώπινο γκέτο του, 
αλλά ωραία συναγωγή και διακτινισμός τού 
αντιμελό τόνων κουιντέτου συνεντεύξεων 
με εκποίκιλση ταμπεραμέντων και CV, το 
στρατόπεδο συγκέντρωσης οπτικού υλικού 
(επανεπίσκεψη χώρων μνήμης, home movies, 
επίκαιρα εποχής - κάποια παράνομα - και το 
σημειωματάριο μιας απ’ τις παιδούλες) και η 

καθαρή περιτομή του μοντάζ οδηγούν γρή-
γορα στο αβίαστο «άνοιγμα» και ξάπλωμα 
στο ντιβάνι της διαμορφωμένης (πώς ακρι-
βώς, σε τύψεις, σε «ορφάνια», σε φυλάτ-
τοντες Θερμοπύλες μιας φονευμένης θρη-
σκειοκοινότητας, σε joie de vivre, σε σοφία, 
πρέπει να το εγκολπωθεί καθείς ως θεατής) 
ψυχοσύνθεσης των «ηρώων» μας - και στα 2 
coups de coeur του φιλμ.

Σε πλάνα τραβηγμένα από το κινητό τηλέ-
φωνο ενός τους σε μια πρόσφατη επίσκεψη 
στο Άουσβιτς, όπου ανακαλύπτει τα ονόματα 
δύο δικών του στη λίστα των αποπειραθέ-
ντων εξέγερση στα κρεματόρια. Και στη 
γλαφυρή εξιστόρηση των ρίσκων - σχεδίων 
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που τέθηκαν σ’ εφαρμογή για καθένα απ’ 
τα βλαστάρια από οικείους και Ορθόδοξους 
σωτήρες (με το contrast του καρφώματος στα 
Ες Ες της ξαδέλφης μίας εκ των 5 survivor - 
φωνών από μια εν Χριστώ γειτόνισσα με τη 
φράση «Πάρτε κι αυτό το μπασταρδάκι. Κι 
αυτό Εβραιάκι είναι…», να «σκάει» εδώ με 
κρότο). «Έχω απαλλαγεί πια από το μίσος. 
Μισώ μόνο αυτούς που πάνε να μιμηθούν 
εκείνους», λέει θαρρετά η άμποτε 548 μέρες 
«βουβά» εσώκλειστη σ’ ένα διαμέρισμα 
κορασίς diarist της κυνηγημένης απ’ το 
φασισμό αλλά όχι διωγμένης αυτής γενιάς 
και φάρας. Η Ελλάδα που δεν ξεχνάει τον, 
ικανό για το καλύτερο και το χειρότερο, 
εαυτό της ξεφυλλίζει εδώ τα δέοντα Ημερο-
λόγια αντιΑμνησίας. Σε αφορούν πολλαπλά 
κι αντηχούν δυνατά. Σε «παίρνει» να ακού-
σεις; 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Φίλε της ταινίας τεκμηρίωσης, κοτσονάτε 
moviegoer που πέρασες Β́  Παγκόσμιο, 
ευσυγκίνητε ουμανιστή, αυτό το ντόπιο 
doc έχει άστρο (δεν εννοώ εκείνο του 
Δαυίδ). Μουλτιπλεξά, αποταμίευσε καλύ-
τερα για ταξίδι και clubbing στο κράτος 
του Ισραήλ. Συνωμοσιολόγε μισαλλόδοξε, 
στα τσακίδια για το φόβο των Ιουδαίων.

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gnZPB5Bd8zc
http://www.imdb.com/title/tt1856694/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/pages/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%AC-%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC/298619743592734?ref=ts&fref=ts
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ΧΙΤΣΚΟΚ (2012)
(HITCHCOCK)

Είδος 
Βιογραφία

Σκηνοθεσία 
Σάσα Γκερβάζι

Καστ 
Άντονι Χόπκινς, 
Έλεν Μίρεν, 
Σκάρλετ Τζοχάνσον, 
Τζέσικα Μπίελ, 
Τόνι Κολέτ, 
Ντάνι Χιούστον

Διάρκεια 
98’

Διανομή  
ODEON

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Οι προβληματισμοί του Άλφρεντ Χίτσκοκ κατά την 
περίοδο των γυρισμάτων του «Ψυχώ» και η σχέση του 
με το μεγαλύτερό του στήριγμα, τη γυναίκα του Άλμα, 
για την οποία υποψιάζεται ότι έχει εξωσυζυγική 
σχέση. 

Αν ο Χίτσκοκ γνώριζε τι του επεφύλασσαν το μέλλον και ο 
Σάσα Γκερβάζι (για όποιον - για τους περισσότερους, δηλαδή 
- δε λέει τίποτα το όνομά του, είναι ο πατέρας του παιδιού της 
Τζέρι Χάλιγουελ), δε θα γύριζε το «Ψυχώ», αλλά το... «Ψυχο-
πλάκωμα»! Αυτό νιώθει κανείς από την απογοήτευση και την 
ενόχληση που προκαλεί αυτή η τρομερά κακόγουστη ταινία. 
Ειδικά, επειδή αναφέρεται σε έναν από τους μεγαλειώδεις 
σκηνοθέτες, έναν από τους μεγαλύτερους δημιουργούς 
στην Ιστορία του σινεμά.

Ο Χίτσκοκ ήταν μοναδικός, ευφυής, με χιούμορ, με πείσμα 
και με μια ασταμάτητη διάθεση να παίζει, όχι μόνο με τους 
ηθοποιούς και τα θέματα των ταινιών του, αλλά και με το 
κοινό. Η ταινία δε διαθέτει ούτε ίχνος απ’ όλα αυτά και μοιά-
ζει με ρουτινιάρικη τηλεταινία προορισμένη για την απο-
γευματινή ζώνη. Ο Γκερβάζι έχει παρασύρει μαζί του και τον 
Άντονι Χόπκινς, που παίζει με μούτες, προσποιητή προφορά 
και με το χειρότερο δυνατό μακιγιάζ (ένα κακό πλαστικό 
προγούλι, ντροπή όχι μόνο για τους μακιγιέρ, αλλά κυρίως 
για την Ακαδημία που έδωσε υποψηφιότητα μακιγιάζ στην 
ταινία). 

Το «Ψυχώ», με τη θρυλική σκηνή της δολοφονίας στο ντους, 
ήταν μια στιγμή έμπνευσης από εκείνες που αλλάζουν και 
σημαδεύουν το σινεμά. Ο «Χίτσκοκ» το μόνο που μεταφέρει 
από αυτή τη στιγμή, είναι τα κουτσομπολιά από τα παρα-
σκήνια. Αν ο Χιτς γούσταρε τις πρωταγωνίστριές του, χάζευε 
φωτογραφίες τους στο γραφείο του και τις κρυφοκοίταζε 
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η γνωμη του mr. klein

Είναι, λέει, ο Χίτσκοκ και 
γυρίζει το «Ψυχώ». Και 
δεν κάθομαι να δω το 
«Ψυχώ» καλύτερα; Duh!
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από τρύπες στους τοίχους. Αν η Άλμα, πιστή 
σύζυγος και σταθερή σύμβουλος, είχε κου-
ραστεί από την ιδιοφυΐα του και την πιθανή 
οικονομική τους κατάρρευση και αντιμετώ-
πισε το ενδεχόμενο μιας εξωσυζυγικής σχέ-
σης.

Επίπεδα και αφελή, σενάριο και σκηνοθε-
σία, αποτυγχάνουν παταγωδώς ακόμη και να 
πλησιάσουν την πνευματώδη παρουσία του 
Χίτσκοκ και καταλήγουν σε μια βιογραφία, 
που μόνο προσβλητική μπορεί να χαρακτη-
ρίσει κανείς. Ένα κάποιο ενδιαφέρον στην 
ταινία έχουν οι γυναικείες παρουσίες, που με 
το τίποτα πιάνουν κάτι από την ουσία των 
χαρακτήρων τους. Η Έλεν Μίρεν, ως Άλμα 
Ρέβιλ, δίνει την εικόνα της γυναίκας που 
επιλέγει να βρίσκεται πίσω από το μεγάλο 
όνομα, γνωρίζοντας, όμως, ότι εκείνη έχει 
τη δύναμη. Χωρίς να μοιάζει στη Τζάνετ Λι, 
η Σκάρλετ Τζοχάνσον έχει πετύχει να απο-
κτήσει τον αέρα και το ύφος της, ενώ καλή 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αγαπάς τις ταινίες του Χίτσκοκ; Μείνε 
καλύτερα σε οποιαδήποτε απ’ αυτές. Αν 
έχεις εμμονή με τις γυναίκες των ταινιών 
του μετρ του σασπένς, ίσως να βρεις κάτι 
ενδιαφέρον εδώ, αφού μόνο αυτές σώζουν 
ό,τι μπορεί να διασωθεί από το χάος.

είναι και η Τζέσικα Μπίελ στο ρόλο της Βέρα 
Μάιλς, που διάλεξε να κρατήσει τις αποστά-
σεις της και την... ψυχική της ισορροπία.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.hitchcockthemovie.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LPCBAdaBvIw
http://www.imdb.com/title/tt0975645/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/hitchcockthemovie?fref=ts
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Ο ΚΥΝΗΓΗΜΕΝΟΣ (2012)
(THE EXPATRIATE)

Είδος 
Κατασκοπευτικό Θρίλερ

Σκηνοθεσία 
Φίλιπ Στελτσλ

Καστ 
Άαρον Έκχαρτ,  
Λιάνα Λιμπεράτο, 
Όλγκα Κουριλένκο 

Διάρκεια 
101’

Διανομή  
AUDIO VISUAL

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Πρώην πράκτορας της CIA δοκιμάζει μια καινούργια 
αρχή δουλειάς, ζωής και σχέσης με την αποξενω-
μένη κόρη του, στο Βέλγιο. Το παρελθόν του, όμως, 
επιστρέφει δριμύτερο για τον στοιχειώσει και να 
φέρει τα απομεινάρια της οικογένειάς του μια ανάσα 
μακριά από την ανυπαρξία.

Αμερικάνικη, καναδέζικη, βελγική και βρετανική συμπαρα-
γωγή, με Γερμανό σκηνοθέτη, Αμερικάνο πρωταγωνιστή και 
διεθνές καστ, που θέλει να βγάλει γλώσσα στο Χόλιγουντ, και 
να πείσει πως υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν 
πορτοκάλια. Όπου, στη συγκεκριμένη περίπτωση, πορτο-
καλιές οι κινηματογραφικές βιομηχανίες, και πορτοκάλια τα 
κατασκοπευτικά θρίλερ με δράση, δράμα και πολύ σασπένς. 

Επιλέγοντας και επιμένοντας σε μια μονοχρωματική παλέτα 
του γκρι, σε συνδυασμό με την προφανώς (οι διαρκώς τσα-
λακωμένοι, λερωμένοι και ματωμένοι πατέρας και κόρη) ή 
λανθανόντως (το ξεπλυμένο, θαρρείς, εδώ και αυστηρό, πιο 
γειωμένο από ποτέ, κορίτσι του Μποντ, Κουριλένκο) τσακι-
σμένη εικονογράφηση των ηρώων του, ο Στελτσλ εμβολιάζει 
το φιλμ του με ταιριαστό, υποβλητικό ρεαλισμό: στο πανί 
δεν αναπνέουν αλεξίσφαιροι, δαιμόνιοι υπέρ-κατάσκοποι, 
αλλά άνθρωποι σαν κι εμάς, που παλεύουν απελπισμένα, με 
όσα αποθέματα εφευρετικότητας διαθέτουν, να παραμείνουν 
ζωντανοί. Ως τέτοιοι, γίνονται ουκ ολίγον συναρπαστικοί και 
ακαταμάχητοι, ώστε να σε συμπαρασύρουν, χωρίς πολλά - 
πολλά στο ασυνήθιστο, περιπετειώδες δράμα τους. Χαίρουν 
εξάλλου απόλυτης συνέργειας / υποστήριξης από τις ντό-
μπρες ερμηνείες των ηθοποιών, το εύστοχα νωχελικό - στην 
αποκάλυψη των χαρτιών του - σενάριο και το εύλογα χτι-
σμένο σασπένς.

Εκείνο του οποίου ήρωες και ταινία δε χαίρουν, όμως, είναι 
η πρωτοτυπία. Όταν μετά τον Τζέισον Μπορν ακόμα και ο 

7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Μούφα θριλεράκι  
του κυνηγητού σε τρε 
τουριστίκ. Δεν παίζει κι ο 
Λίαμ Νίσον. Ούτε καν  
ο Στέιθαμ!
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Τζέιμς Μποντ, στο «Skyfall», πάτησε, επιτέ-
λους, γερά τα πόδια του σε έδαφος... ρεαλι-
στικό, και ενώ ο Λίαμ Νίσον έχει κινήσει ήδη 
δύο φορές γη και ουρανό για να διασώσει 
την κόρη του, αλλά και τη μεταξύ τους σχέση 
στο «Η Αρπαγή» (την περίληψη του οποίου, 
παρεμπιπτόντως, μοιάζει να έχει αντιγράψει, 
παραλίγο κατά γράμμα αυτή του «Ο Κυνη-
γημένος» στο imdb.com) και τη γυναίκα του 
στην περσινή συνέχειά της, πόσο φρέσκα ή 
«βιταμινούχα» μπορεί να είναι αυτά τα πορ-
τοκάλια; 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Άνευ μεγάλων προσδοκιών ή ανανεωτι-
κών ιδεών, αυτό το αξιοπρεπές και καλο-
φτιαγμένο θρίλερ made in Europe, δεν 
προσφέρει τίποτα παραπάνω από 101 
χαλαρά λεπτά, ανούσιας και φευγαλέας 
διασκέδασης.

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jG9bfq-4RG8
http://www.imdb.com/title/tt1645155/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/pages/The-expatriate/432797070091484?ref=ts&fref=ts
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ΜΗ ΜΟΥ ΧΑΛΑΣ 
ΤΗ ΜΕΡΑ (2013)
(THE LAST STAND)

Είδος 
Περιπέτεια

Σκηνοθεσία 
Κιμ Τζι-Γουν

Καστ 
Άρνολντ Σουορτσενέγκερ, 
Φόρεστ Γουίτακερ, 
Εντουάρντο Νοριέγκα,  
Τζόνι Νόξβιλ,  
Πίτερ Στορμάρε

Διάρκεια 
107’

Διανομή  
ODEON

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Το ρεπό ενός επαρχιακού σερίφη διακόπτει η καταδί-
ωξη ενός δραπέτη βαρόνου των ναρκωτικών. Ενώ τον 
κυνηγά ανεπιτυχώς όλο το FBI, ο σερίφης και η ολιγο-
μελής ομάδα του είναι το τελευταίο οχυρό πριν από το 
πέρασμα του εγκληματία στα μεξικάνικα σύνορα.

Δέκα χρόνια έχουν περάσει από τον «Εξολοθρευτή 3», την 
τελευταία ταινία όπου έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο ο Άρνι 
(οι συμμετοχές στους «Αναλώσιμους» δεν πολυμετράνε) και 
μέσα σ’ αυτή τη δεκαετία το σινεμά δράσης έχει αλλάξει 
πολύ και το κοινό του έχει μετατοπιστεί προς τις περιπέτειες 
υπερ-ηρώων. Πόσο μπορεί να σταθεί, πια, μια μάλλον παλαι-
ομοδίτικη περιπέτεια με έναν ολίγον σιτεμένο (στα 65 του) 
πρωταγωνιστή; Η απάντηση είναι... όχι πολύ.

Οι παραγωγοί του «Μη Μου Χαλάς τη Μέρα» πήραν ένα 
ρίσκο αναθέτοντας στον Κορεάτη Κιμ Τζι-Γουν τη σκηνοθε-
σία, με τον προφανή στόχο να δώσουν έναν αέρα ανανέωσης 
στους ρυθμούς και στο στήσιμο των ανταλλαγών πυροβολι-
σμών μεταξύ καλών και κακών. Χωρίς να τα έχει καταφέρει 
άσχημα, ο Κιμ δεν έχει κάνει κάτι που να διακρίνει τη δου-
λειά του από το σωρό των περιπετειών δράσης. Οι πυροβο-
λισμοί είναι αμέτρητοι, τα αυτοκίνητα γρήγορα και ό,τι βρί-
σκεται μπροστά και στους μεν και στα δε, διαλύεται. Χωρίς, 
ωστόσο, ιδιαίτερη έμπνευση ή πρωτοτυπία.

Σε ό,τι αφορά το Σουορτσενέγκερ, όσο ξύλινη κι αν ήταν 
πάντα η παρουσία του και αν η λέξη ερμηνεία φαινόταν 
αστεία για να χαρακτηρίσει το παίξιμό του, υπήρξε star και 
πρωταγωνιστής με αναμφισβήτητο όγκο. Είναι, όμως, πια 
μεγάλος, βαρύς και δυσκίνητος για να παίζει τον ανίκητο 
παλικαρά. Και όσα αστειάκια κι αν έχει το σενάριο για την 
ηλικία του, το πιο ακριβές είναι το σαρκαστικό σχόλιο του 
δραπέτη, όταν τον λέει «abuelito» (παππούλη).
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η γνωμη του mr. klein

Ποιος ξέρει τι ΙΚΑ έχουνε 
και στο Χόλιγουντ και 
βγήκε ο Άρνι ξανά στο 
κουρμπέτι... Σύνορα 
Μεξικό και σαχλαμάρες. 
Στο Κ.Α.Π.Η. του Χάνεκε 
έπρεπε να έπαιζε.
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Αν αναζητήσεις σενάριο, διαλόγους και χαρα-
κτήρες, θα... σου χαλάσει η μέρα. Μέσα σε 
ένα πλήθος άχρωμων ηρώων, τον πρώτο ρόλο 
έχουν οι άδειοι κάλυκες. Ο Φόρεστ Γουίτακερ 
προσπαθεί να παίξει σοβαρά τον αδιάφορο 
ρόλο τού επικεφαλής της ομάδας του FBI 
(περασμένα μεγαλεία το Όσκαρ), ενώ ο Τζόνι 
Νόξβιλ είναι τόσο ενοχλητικός όσο τον θυμά-
σαι και οπουδήποτε αλλού.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Σου έλειψε ο Σουορτσενέγκερ; He’s back, 
αλλά όχι ακριβώς όπως θα ήθελες να τον 
θυμάσαι. Ξαναδές καλύτερα τα «Αληθινά 
Ψέματα» ή τους δύο πρώτους «Εξολο-
θρευτές». For old times’ sake.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.thelaststandfilm.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6DX-JzzziWU
http://www.imdb.com/title/tt1549920/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/TheLastStandFilm?ref=ts&fref=ts
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http://freecinema.gr/fragoulis-in-3/

