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Όλοι μας συγκεντρωνόμαστε σε σπίτια 
φίλων και παρακολουθούμε ταινίες, 
συχνά πυκνά. Είναι η ιεροτελεστία 
του home cinema, με τη «γαλαρία», 

τις πίτσες ή το όποιο delivery, το βρίσιμο μετά 
το τέλος του φιλμ, τις κόντρες διαλόγου ή τη 
μεγάλη απόλαυση που σου προσφέρει αυτή η 
τόσο λαϊκή μορφή τέχνης. 

Λόγω της ιδιότητας, μπορείς να αντιληφθείς 
πως είμαι ο «κουβαλητής», ο υπεύθυνος για 
το κινηματογραφικό πρόγραμμα, ο άνθρω-
πος που όλοι θα ευγνωμονούν γιατί μοιρά-
στηκε μαζί τους κάτι από αυτό που αγαπά. 
Νομίζεις. Τον τελευταίο καιρό, συχνότερα 
με βρίζουν! Γιατί είναι περισσότερες οι 
φορές που η ταινία προκύπτει φόλα, κατα-
στρέφει τη βραδιά όλων και με μετατρέπει 
σε... νοσηρό εχθρό! Αλλά δε φταίω εγώ, τ’ 
ορκίζομαι. Η απουσία των crowdpleasers 
είναι που βροντοφωνάζει - και στα σπίτια 
όλων μας αλλά και στις αίθουσες. 

Τα ίδια τραβάω και προσπαθώντας να απα-
ντήσω στο βασανιστικό ερώτημα «Παίζει 
τίποτα καλό για να πάμε σινεμά;». Η απά-
ντηση, συνήθως, είναι... «Ναι, τίποτα»! Κι 
όμως, εδώ και κάμποσες εβδομάδες δια-

νέμονται 7 - 9 νέες ταινίες στις αθηναϊκές 
αίθουσες. Και, ειλικρινά, σπάνια η ευθύνη 
των «λουκέτων» που πέφτουν στην αγορά 
σχετίζεται με την «κρίση» στα πορτοφόλια 
των θεατών. Ας το παραδεχτούμε, πια, γιατί 
ειδικά ο δικός μου ο κλάδος βασανίζεται 
ακόμη περισσότερο, καταναλώνοντας όλη 
αυτή τη σαβούρα. Ο κόσμος δεν εμπιστεύε-
ται την πλειοψηφία του κινηματογραφικού 
προϊόντος που κυκλοφορεί εκεί έξω. Και, 
ακόμη χειρότερα, η τυφλή υποταγή στο 
σίγουρο, εξαφανίζει ολοκληρωτικά τις ανα-
ζητήσεις προς κάτι το άγνωστο αλλά ουσια-
στικά υποσχόμενο. Χάνεται η τόλμη...

Τζέιμς Μποντ, Παπακαλιάτης και Τόλ-
κιν ήταν τα μεγάλα χαρτιά της τρέχου-
σας σεζόν μέχρι τώρα. Αυτά ήξεραν, αυτά 
εμπιστεύτηκαν. Παρατηρούσα ακόμη και 
το χαμηλό ποσοστό των εισιτηρίων των 3D 
προβολών της «Ζωής του Πι», σε σχέση με 
το εισπρακτικό του σύνολο και σοκαρίστηκα 
με την άγνοια της πλειοψηφίας του κοινού, 
που είδε το εξαιρετικό θέαμα της ταινίας του 
Ανγκ Λι μέσω... παραδοσιακής 2D κόπιας. 
Τι κάνουμε τόσο λάθος σε αυτή τη χώρα, 
διάβολε! 

Editorial
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Hλίας Φραγκούλης

http://www.iliaskyriazis.com/
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ΔΕΝ ΚΡΑΤΙΕΜΑΙ (2013)
(LOS AMANTES PASAJEROS)

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι λούγκρες 
αεροσυνοδοί που μαστου-
ρώνουν επιβάτες πτήσης 
με βλάβη και κάνουν 
νουμεράκια ντίσκο και 
παίρνουνε και πίπες, 
για να μην πάθει κανείς 
υστερία. Εγώ όποτε πήρα 
αεροπλάνο, μόνο τσάι ή 
καφέ σερβίρανε, φτου, 
την κοινωνία μου...

21 mΑΡTΙΟΥ 2013 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Κωμωδία

Σκηνοθεσία 
Πέδρο Αλμοδόβαρ

Καστ 
Χαβιέρ Κάμαρα, 
Λόλα Ντουένιας,  
Σεσίλια Ροθ,  
Ραούλ Αρέβαλο,  
Κάρλος Αρέθες,  
Πέπα Τσάρο

Διάρκεια 
100’

Διανομή  
ODEON

Μηχανική βλάβη αλλάζει την πορεία πτήσης για 
Μεξικό, αλλά η αναγκαστική προσγείωση πίσω στην 
Ισπανία δεν είναι εύκολη υπόθεση και το πλήρωμα 
πρέπει να κατευνάσει με κάθε τρόπο τους επιβάτες 
που βρίσκονται... στα πρόθυρα νευρικής κρίσης.

Η σχέση του Πέδρο Αλμοδόβαρ με το gay κοινό ξεπερνούσε 
τα συνηθισμένα - targeted - σημεία ταύτισης... από γεννη-
σιμιού του. Είναι κάτι που εμείς, στην Ελλάδα, δεν είχαμε 
εντοπίσει από την πρώτη μας επαφή με το σινεμά του Ισπα-
νού σκηνοθέτη, καθώς το πρώτο φιλμ του που διανεμήθηκε 
εδώ ήταν το «Matador» (1986), το οποίο η κριτική υποδέχθηκε 
με παραλληλισμούς που έχριζαν τον Αλμοδόβαρ ως... το «νέο 
Μπουνιουέλ»! Το λάθος, δηλαδή, να πάρουμε τον Πέδρο στα 
σοβαρά έγινε από την αρχή, παραδόξως χωρίς αυτή να είναι 
και η αρχή του ιδίου... Όταν, αργότερα, είδαμε τις πρώτες του 
κωμωδίες ή και το «Ο Νόμος του Πόθου» (1987), αρχίσαμε να 
κατανοούμε την έλλειψη... σοβαρότητας της πρώιμης περιό-
δου μιας φιλμογραφίας που δεν έκρυβε την αγάπη της προς το 
λούμπεν σούργελο, το πιο εξαντρίκ χρωματολόγιο αισθητικής 
και τη σεξουαλική διαφορετικότητα. Στη χώρα του, το κοινό 
ήταν ενήμερο από την αρχή. Στο εξωτερικό, όμως, κριτικοί και 
θεατές βρίσκονταν σε μια κάποια σύγχυση, η οποία ξεπερά-
στηκε καθώς ο ίδιος ωρίμαζε ως σκηνοθέτης («Γυναίκες στα 
Πρόθυρα Νευρικής Κρίσης», το γύρισμα της σελίδας προς μια 
«άλλη», διεθνή καριέρα, το 1988).

Στη μετέπειτα πορεία του, ο Αλμοδόβαρ εγκατέλειψε το γνή-
σια κωμικό για εντονότερες δόσεις μελοδραματισμού, ενίοτε 
τόσο κραυγαλέου σε βαθμό να καταντά... τραγέλαφος. Όταν 
το volume δεν ήταν τέρμα, συχνά μεγαλουργούσε. Ανακυ-
κλώνοντας, όμως, τις ίδιες, βασικές ιδέες του. Αυτή η επανά-
ληψη ή οι κύκλοι γύρω από τον εαυτό του είναι που τον έχουν 
φθείρει ανεπανόρθωτα, πλέον. Ειλικρινά, όποιος θεατής πήρε 
στα σοβαρά το ανοσιούργημα της τρανσεξουαλικής επιθυμίας 

του Ηλία Φραγκούλη
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του σκηνοθέτη με το «Δέρμα που Κατοικώ» 
(2011), καλύτερα να μη διαβάσει τη συνέχεια 
αυτής της κριτικής.

Το «Δεν Κρατιέμαι» δεν έρχεται, όπως συνή-
θως, με περγαμηνές από διεθνή Φεστιβάλ 
τύπου Κάννες, το οποίο αποτελεί και το... 
μοναδικό θετικό στοιχείο γύρω από το φιλμ 
και τον Αλμοδόβαρ (πιθανότατη ένδειξη 
αυτογνωσίας από τον ίδιο, ελπίζω). Μιλάμε 
για κάτι σαν επιστροφή στη... «λαϊκή» 
κωμωδία, με στοιχεία των disaster movies 
της δεκαετίας του ‘70, στην παράδοση της 
σειράς «Airport», όπου μια τραγωδία στον 
αέρα απειλεί τις ζωές των επιβατών και του 
πληρώματος ενός αεροσκάφους. Οι γνώστες 
του είδους θα θυμούνται το flirt εκείνων των 
ταινιών με τη σαπουνόπερα, καθώς ο κάθε 
ήρωας που μας αφορούσε στο στόρι έβρισκε 
το έδαφος - και το χρόνο - να αναπτύξει το 
χαρακτήρα του, μέσα από μικρά subplots 
δραματικών αποκαλύψεων, πάθους και θανά-
σιμων χτυπημάτων της μοίρας. Εκείνες τις 
ταινίες διακωμώδησε ιδανικά το «Airplane!» 
(1980), πιο γνωστό στη χώρα μας με τον 
τίτλο... «Μια Απίθανη... Απίθανη Πτήση». 
Φυσικά, ο στόχος του Αλμοδόβαρ δεν είναι 
παρόμοιος, ούτε τον ενδιαφέρει αυτού του 
είδους η σάτιρα. Απλά, χρησιμοποιεί το 
«όχημα» του όλου genre, με τους δικούς 
του, στερεότυπους προσανατολισμούς και 
εμμονές, για να κάνει, τελικά, ένα φιλμ που 
θα έπρεπε να φέρει τον τίτλο... «Μια Τρελή, 

Τρελή Πτήση». Ας προσδεθούμε όλοι μαζί 
τώρα!

Με τους επιβάτες των economy θέσεων 
ναρκωμένους (δήθεν σχόλιο για την υποταγή 
ή τη μηδαμινή συμμετοχή του λαουτζίκου 
στις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας;), το 
σενάριο στρογγυλοκάθεται στη business class 
μιας πτήσης εν κινδύνω, με το πλήρωμα να 
προσπαθεί να κουμαντάρει ένα ολιγομελές 
τσούρμο ηρώων, που υποτίθεται πως κρύβουν 
μυστικά για ανατροπές οι οποίες θα κρατή-
σουν... στον αέρα τούτη τη μαρτυρική φιλμο-
πτήση. Ατυχώς, το αεροσκάφος απογειώθηκε 
με ένα τόσο ισχνό στόρι - σκελετό που είναι 
να απορείς για το πώς δε στούκαρε πουθενά, 
στα όρια της μικρού μήκους ταινίας. Εκεί που 
το εγχείρημα βγάζει εκτός λειτουργίας ακόμη 
και τον αυτόματο πιλότο, είναι στις σκηνές... 
εδάφους, για να βρεθεί ο μπούσουλας και να 
διαλυθούν οι παρεξηγήσεις ενός δήθεν τριολέ 
ερωτικού, μέρος του φιλμ στο οποίο ο Αλμο-
δόβαρ αποδεικνύει πως ή το έχει χάσει εντε-
λώς ή δουλεύει, πια, μόνο για το παραδάκι. 

Γενικά, όλο αυτό το άνευρο, κακό αστείο ται-
νίας προκαλεί τη θλίψη για τον Αλμοδόβαρ 
ως σεναριογράφο, ο οποίος βάζει στο στόμα 
των πρωταγωνιστών του... πέη (προσπαθώ 
να διατηρήσω μια κάποια κομψότητα στη 
γλώσσα, ακόμα) αντί ατακών, φορτώνοντας 
όλη αυτή την ανοησία με τραγικού γούστου 
αστειάκια, επιπέδου καλοκαιρινής επιθεώ-
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν δεν ήσουν ομοφοβικός, βρέθηκε η ται-
νία που έψαχνες για ν’ αλλάξεις μυαλά. 
Περισσότερο κράξιμο, παρά φαρσική 
σάτιρα φύλων και συμπεριφορών, το φιλμ 
κατεβάζει σε επίπεδα... έγκατου το όποιο 
κωμικό γούστο του κάποτε αγαπητού 
Ισπανού σκηνοθέτη. Στο Δελφινάριο θα 
έκαναν ουρές.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

ρησης για ένα στοχευμένο gay crowd, που αν 
είχε πραγματική επίγνωση του τι βλέπει, θα 
φωνασκούσε... «Δεν κρατιέμαι... να εγκατα-
λείψω την αίθουσα!», αναζητώντας την έξοδο 
κινδύνου. Η αποδοχή αυτού του φιλμ, ειδικά 
από το συγκεκριμένο κοινό, μπορεί να παρο-
μοιαστεί μονάχα με σκηνικό στο οποίο «τρε-
λές» καθήμενες σε υπαίθριο καφέ θα... έκρα-
ζαν πλανόδια «φτερού»! Αντιλαμβάνεσαι την 
ειρωνεία του πράγματος; 

Η μισή ταινία βρίσκει τους βασικούς ήρωες 
σε κατάσταση «μέθης», με cock-tail αλκοόλ 
και ναρκωτικής ουσίας, το οποίο... καυλώνει 
(αυτολεξεί) το πλήρωμα και τους ξύπνιους (ή 
και μη!) επιβάτες, για να ξεσπάσουν σεξουα-
λικά, πηδώντας ή γεμίζοντας το στόμα τους με 
ό,τι βρουν μπροστά τους! Στο χείριστο επί-
πεδο σεξοκωμωδίας για στερημένους θεατές 
άλλων εποχών, σε μια σκηνή της ταινίας, 
δύο «τελειωμένες» συνοδοί αέρος κάνουν 
θέμα για τα «χύσια» (όπως έγραφαν οι υπό-
τιτλοι) που έσταζαν από τα χείλη της μιας, 
αφού είχε μόλις φροντίσει το συγκυβερνήτη 
του αεροπλάνου. Προφανώς, ο Αλμοδόβαρ 
φαντάστηκε πως κάποιοι θα το βρουν αστείο. 
Εγώ θα τον έβαζα να δει εκείνη τη σκηνή με 
την Κάμερον Ντίαζ και το «ζελέ» μαλλιών... 
Εκείνο ήταν αστείο. Εδώ, απλά, ντρέπεσαι. 
Για την κατάντια του πιο τριτοκλασάτου επι-
πέδου χιούμορ που μπορείς να υποψιαστείς 
ότι υπάρχει εκεί έξω. Η ταινία του Αλμοδό-
βαρ το πηγαίνει ακόμη πιο χαμηλά.

Εάν το άκουσμα του αριθμού... 69 σε κάνει να 
χασκογελάς ή πιστεύεις πως η όποια απελευ-
θέρωση της ερωτικής επιθυμίας βρίσκει την 
κωμική της έκφραση - ολοκλήρωση με ταινίες 
όπως το «Δεν Κρατιέμαι», λυπάμαι πολύ αλλά 
δε διαφέρεις σε τίποτε από το τηλεοπτικό 
κοινό του «κυρία μου», που αρκείται στη 
βωμολοχία και την προσβολή για να ξεκαρδι-
στεί. Κάτσε να βάλω κι ένα «μαλάκα», να το 
κάνω πιο αστείο, να γουστάρεις.

http://www.losamantespasajeros.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=s5dZrtp7TeM
http://www.imdb.com/title/tt2243389/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/pages/Los-Amantes-pasajeros/347395528633995?ref=ts&fref=ts
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ (2011)
(DETACHMENT)

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Τόνι Κέι

Καστ 
Έντριαν Μπρόντι, 
Σάμι Γκέιλ, 
Μπέτι Κέι, 
Κριστίνα Χέντρικς, 
Τιμ Μπλέικ Νέλσον

Διάρκεια 
97’

Διανομή  
VIDEORAMA

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Καταγραφή ενός ξεχωριστά δραματικού και ανα-
τρεπτικού μήνα από τη ζωή αναπληρωτή δασκάλου 
- νομάδα, που έχει αναγάγει τη συναισθηματική απο-
σύνδεση / απόσπαση / απόσταση / detachment (του 
πρωτότυπου τίτλου) σε εύθραυστων ισορροπιών μεν, 
υψηλής τέχνης δε, μηχανισμό επιβίωσης.

Ο Λονδρέζος Κέι είναι ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου και 
πολυσχιδούς δημιουργού. Μουσικοσυνθέτης, τραγουδιστής, 
κωμικός, ζωγράφος, γραφίστας, πολυβραβευμένος διαφημι-
στής και κινηματογραφιστής περίφημων music videos (βλέπε 
«God’s Gonna Cut You Down» του Τζόνι Κας, μεταξύ πολλών 
άλλων), διευθυντής φωτογραφίας, ντοκιμαντερίστας, σεναρι-
ογράφος και σκηνοθέτης, κάνει σινεμά... όποτε του καπνίσει. 
Ορμώμενος όχι από επαγγελματική υποχρέωση, αλλά από 
ένστικτο, έμπνευση, ανάγκη έκφρασης και επιθυμία επικοι-
νωνίας. Γύρισε την πρώτη του ταινία μυθοπλασίας στα 45 
του: το θρυλικό, πλέον, «Μαθήματα Αμερικανικής Ιστορίας» 
(1998), οδηγώντας τον Έντουαρντ Νόρτον στην πρώτη του 
υποψηφιότητα για Όσκαρ πρώτου ρόλου, αλλά και μηνύο-
ντας τη New Line και το αμερικανικό σωματείο των σκηνοθε-
τών (DGA) επειδή δεν του επέτρεψαν να το υπογράψει ως... 
Χάμπτι Ντάμπτι! Οκτώ χρόνια αργότερα, μετά από 16ετή 
έρευνα, κινηματογράφηση και μοντάζ - ψιλοβελονιά, έφερε 
στον κόσμο το έτερο πολυσυζητημένο αριστούργημά του: 
το ασπρόμαυρο ντοκιμαντέρ «Lake of Fire», για τον πόλεμο 
λέξεων, διαδηλώσεων και διαμαρτυριών που συνεχίζει να 
προκαλεί η νομιμοποίηση των αμβλώσεων στις ΗΠΑ.

Με διαπιστευτήρια την επίσημη συμμετοχή και μια χούφτα 
κερδισμένα βραβεία σε μερικά από τα πιο ψαγμένα ανά τον 
κόσμο φεστιβάλ (σαν αυτά της Ντοβίλ, του Σάο Πάολο, του 
Γούντστοκ και του Τόκιο), αυτά τα «Μαθήματα Ζωής» αποτε-
λούν, τυπικά, την τέταρτη ταινία του, αλλά ουσιαστικά μόλις 
τη δεύτερη. Αφενός γιατί ο - εξομολογημένα πια - παράλο-

21 mΑΡTΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Το «Ο Δασκαλάκος Ήταν 
Λεβεντιά» καλύτερο 
είναι.
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γος και εξωφρενικός δημόσιος πόλεμος που 
κήρυξε στο Χόλιγουντ, όταν δεν του έδωσε 
το χρόνο να μοντάρει τα «Μαθήματα Αμε-
ρικανικής Ιστορίας» όπως ήθελε, τον έχρισε 
για πολλά χρόνια persona non grata στην 
απέναντι πλευρά του Ατλαντικού. Αφετέρου, 
επειδή οι δύο προηγούμενες δουλειές του, 
«Lobby Lobster» και «Black Water Transit», 
παραμένουν για διάφορους λόγους ανο-
λοκλήρωτες και είναι άγνωστο αν θα δουν 
κάποτε το... σκοτάδι της κινηματογραφικής 
αίθουσας.

Προς τι, όμως, όλος αυτός ο μακροσκελής, 
τίγκα στην πληροφορία πρόλογος; Προς μια 
σημαντική διαπίστωση: αυτό, το τελευταίο 
κινηματογραφικό πόνημα του ιδιότροπου 

Κέι, δεν είναι απλά το πιο ώριμο έργο του. 
Αποτελεί επίσης την ιδανικότερη αντανά-
κλαση της πολυσύνθετης, ανήσυχης καλ-
λιτεχνικής του οντότητας. Με άλλα λόγια, 
το «Detachment» είναι λίγο από όλα. Λίγο 
ντοκιμαντέρ, χάρη στις εμβόλιμες συνεντεύ-
ξεις πραγματικών δασκάλων στην αρχή, 
και στις παρένθετες εικόνες - κομμάτια του 
εικαστικού έργου της κόρης τού Κέι, Μπέτι 
(που ενσαρκώνει την ευτραφή, περιθωριοποι-
ημένη μαθήτρια, αλλά αιχμηρά ταλαντούχα 
φωτογράφο και ζωγράφο, Μέρεντιθ), αργό-
τερα. Λίγο δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ, με 
τον αναπληρωτή δάσκαλο Χένρι Μπαρθ του 
Μπρόντι να δίνει συνέντευξη για το τι εστί 
δάσκαλος, γονιός, μαθητής και παιδί - απο-
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σπάσματα της οποίας εισβάλλουν απρόοπτα, 
αλλά εύστοχα σε συγκεκριμένες στιγμές της 
αφηγηματικής εξέλιξης. Λίγο πειραματικό 
animation, με τα ζωγραφισμένα με κιμωλίες 
σε μαυροπίνακα κινούμενα σχέδια / έμμεσα 
σχόλια της Ρεμπέκα Φόστερ να γεμίζουν και 
αυτά περιστασιακά, αλλά δεόντως το κάδρο. 
Λίγο φιλοσοφικό ποίημα, με διάσπαρτες on 
ή off camera αναγνώσεις και εικονογρά-
φηση / υστερόγραφο του, δια χειρός - του 
αρχετυπικά μελαγχολικού - Έντγκαρ Αλαν 
Πόου, «The Fall of the House of Usher». Λίγο 
κωμωδία, με τον Τζέιμς Κάαν ως αναπάντεχα 
εναλλακτικό, αλλά και άκρως απολαυστικό 
comic relief, στο ρόλο σοκαριστικά ετοιμό-
λογου δασκάλου που βάζει εξαπίνης τον 
νταή και την τσούλα του σχολείου στη θέση 
τους. Και πάνω από όλα, λίγο (πιο πολύ), μη 
απολογητικό κοινωνικό δράμα χαρακτήρων, 
με πυξίδα έναν αναπληρωτή, προσωρινό 
δάσκαλο, που χρειάστηκε να γίνει γονιός 
πριν καν ακόμα ενηλικιωθεί και γι’ αυτό ανα-
λαμβάνει την ευθύνη να «διδάσκει» αυστηρά 
και μόνο για ένα μήνα.

Το αποτέλεσμα είναι ένα αναπάντεχα οργα-
νικό και σφιχτοδεμένο σύνολο, που δεν 
υποπίπτει στιγμή σε λαϊκισμό ή πατρονάρι-
σμα. Υποδειγματικά, όσο και αποστομωτικά, 
υπαινικτικά μονταρισμένο, ανοίγει γόνιμο 
διάλογο όχι μόνο μεταξύ των διαφορετικών 
εικόνων και ειδών που συνδυάζει, αλλά και 
με το θεατή. Εκείνον, στου οποίου τη συνεί-
δηση γαντζώνεται για να βιωθεί ως εμπειρία, 
μέσω μιας σειράς διαπεραστικά απέριττων, 
ειλικρινών ερμηνειών από το αξιοζήλευτο 
καστ του: από τον προαναφερθέντα Κάαν 
και την πρωταγωνιστική, φωτισμένη τριάδα 
του οσκαρούχου Μπρόντι και των νεόκο-
πων Γκέιλ και Κέι, μέχρι την - επίσης οσκα-
ρούχο - Μάρσια Γκέι Χάρντεν, την Κριστίνα 
- «Mad Men» - Χέντρικς, την Μπλάιθ Ντά-
νερ, τη Λούσι Λιού, τον Τιμ Μπλέικ - «Ω 
Αδερφέ, Πού Είσαι;» Νέλσον, τον Γουίλιαμ 
- «Ο Ανθρωποκυνηγός» - Πίτερσεν και τον 
Μπράιαν - «Επιχείρηση: Argo» - Κράνστον! 
Όλοι τους δίνουν υπόσταση σε μελαγχολικά, 
ατελή, οδυνηρά γνώριμα ανθρώπινα πλά-
σματα. Που σαν εσένα και εμένα υπήρξαν 
κάποτε παιδιά, μαθητές, αλλά ποτέ δεν έμα-
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Σε καμία περίπτωση fun ή διασκεδα-
στική πρόταση, αποτελεί, ωστόσο, γνήσια 
κινηματογραφική εμπειρία ζωής. Πολυ-
σύνθετο, πολυμορφικό και φιλόδοξο στην 
κατασκευή του, ανεπιτήδευτο, γήινο και 
μετρημένο στο χαρακτήρα του, λειτουργεί 
και ως αναπληρωτής, εύθραυστων ισορ-
ροπιών μεν, υψηλής Τέχνης δε, μηχανι-
σμός επιβίωσης - σαν το προσωπικό σου 
ημερολόγιο, που είτε κατέθεσες σε χαρτί, 
είτε φύλαξες απευθείας στη μνήμη και 
κράτησες ως ασπίδα καθώς περνούσες το 
κατώφλι της ενηλικίωσης. 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

θαν πώς να γίνουν σωστοί ή επαρκείς ενήλι-
κες / δάσκαλοι / γονείς. Για πάντα παρεξη-
γημένοι. Για πάντα σκαλωμένοι στα σχολικά 
χρόνια. Να αναρωτιούνται αν θα γίνουν ποτέ 
«αρκετοί». Και τι στο διάολο σημαίνει σωστό, 
τέλος πάντων...

Μην περιμένεις απάντηση. Αυτά τα «Μαθή-
ματα Ζωής» σε φέρνουν αντιμέτωπο μόνο 
με τις επίμονες, αιχμηρές ερωτήσεις, για 
τα απλά, καθημερινά, κοινά και όμως τόσο 
σοβαρά και μοιραία πράγματα της ζωής. Οι 
απαντήσεις και οι κρίσεις αφήνονται σε σένα 
- βαλίτσες που γεμίζουν και βαραίνουν αργά-
αργά στο θυμικό. Εκεί που φωλιάζει για 
καιρό αυτό το φιλμ, αποκαλύπτοντας σιγά-
σιγά τα μυστικά και τις αλήθειες του, καθώς 
γηράσκει(ς) αεί διδασκόμενο(ς). 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Yrtwiby_tT4
http://detachment-film.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Yrtwiby_tT4
http://www.imdb.com/title/tt1683526/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/detachmentfilm?ref=ts&fref=ts


PAGE 14 | FREE CINEMA | ISSUE#54

Ο ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΙΤΣΑΜ 
ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟΣ (2010)
(ROBERT MITCHUM EST MORT)

Είδος 
Road Movie

Σκηνοθεσία 
Ολιβιέ Μπαμπινέ, 
Φρεντ Κιν

Καστ 
Ολιβιέ Γκουρμέ, 
Πάμπλο Νικομέντες, 
Μπακαρί Σανγκαρέ

Διάρκεια 
91’

Διανομή  
CAROUSEL FILMS

του Άγγελου Μαύρου

Η αναζήτηση ενός θρυλικού σκηνοθέτη σε κινημα-
τογραφικό Φεστιβάλ στον Αρκτικό Κύκλο «οδηγεί» 
ένα Γάλλο, καταθλιπτικό τριτοκλασάτο κομπάρσο 
γκαζωμένο από τον ατζέντη του, ο οποίος, ελπίζοντας 
σε ένα δικό του σενάριο, ξεπουλάει για κάποια ναύλα 
τα μόνα του υπάρχοντα: μια ηλεκτρική κιθάρα και 
δίσκους. Θα «πάθουν» την περίεργη οικογένειά του, 
έναν brother λαθρεπιβάτη οργανίστα, ένα γύρισμα - 
karaoke, δύο προκομμένες, την κλοπή δύο αμαξιών 
κι ενός 16άρη προτζέκτορα, την Interpol. Θα τους 
κάτσει;

«Πρέπει να τα βγάλουμε πέρα μ’ ό,τι έχουμε. Ακόμα κι 
αν δεν έχουμε τίποτα σπουδαίο», λέει ο ιμπρεσάριος στο 
«star» του στην αρχή του ταξιδιού τους. Τίποτα σπουδαίο; 
Το «Δύο Μέσα στη Σούπα» του Ρόκγουελ στην κωμική ή 
θλιμμένη συνεύρεση στο ίδιο πλατό δύο σε εγκληματικό 
σημείο wannabe-δων της 7ης Τέχνης και των θεραπόντων 
- connaisseurs της. «Ο Καουμπόι του Μεσονυχτίου» του 
Σλέσιντζερ στο σκαμπανεβασμάτων χρονικό φιλίας ενός 
κολλημένου στο παρελθόν dreamer στην απόξω και του 
γυναικομαγνήτη επιστήθιου πιονιού του. Το «Leningrad 
Cowboys Go America» του Καουρισμάκι στη διασυνοριακή 
περιπέτεια ενός παρεακίου καλλιτεχνών και το chic λοφίου 
και fuzz. Το «Στην Παγίδα του Νόμου» του Τζάρμους στα 
ευτράπελα σκαστής τρόικας στο περιθώριο. «Η Κατάσταση 
των Πραγμάτων» του Βέντερς στο λούκι αλλαχού ξετρυπώ-
ματος filmer προσώπου - κλειδιού και τον δια στόματός του 
αποχαιρετισμό στο σινεμά όπως το γνωρίζαμε. 

Θα τα… δεις όλα στο, κάλλιο αργά παρά ποτέ ευρίσκον το 
δρόμο του στην Ελλάδα μετά διετία, ντεμπούτο δύο πασι-
φανέστατα παμφάγων νεαρών cineastes που εκκινώντας 
από ένα βιωματικό περιστατικό, το επεισοδιακό κυνήγημα 
ενός ραντεβού με το είδωλο τους Άκι (εννόησες) στο δικό 

21 mΑΡTΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Και hipster-ικό και στα 
γαλλικά! Τρεις λαλούν.  
Ο Μίτσαμ το ‘97 μας 
άφησε χρόνους, έτσι; 
Φρεσκαδούρα η ταινία.
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του Midnight Sun Festival πριν από χρόνια, 
αριβάρουν σε μία μπίου παραβατισμού, 
ευρω-Οδύσσεια ονειροκαταδίωξης με μοτίβα 
- στάσεις στις εμμονές ως καύσιμο κι απολει-
φάδι, στην τυχαιότητα και στην καλοσύνη 
των ξένων στον πηγαιμό για την Ιθάκη, στη 
δημιουργία και στη σελιλόζη ως πάθη - έστω 
χιμαιρικά αυτοκαταστροφικά.

Το ντουέτο έχει λειψά εφόδια: τον μεταξύ 
Βίνσεντ Γκάλο και... Σαγόνα, χτυπητά ερα-
σιτέχνη Νικομέντες (αλλά γι’ αυτό ακριβώς 
πείθει στην τρόικα σκηνών ντουμπλάζ της 
ηχητικής μπάντας ενός νουάρ του auteur - 
φετίχ του), και τα αίολα ερείσματα τόσο της 
πίστης τού στοχοπροσηλωμένου manager 
στις ικανότητες του πελάτη - συνταξιδιώτη 
όσο και των 2 flirt τούτου εδώ, με μία φοι-
τήτρια - συμπρωταγωνίστριά του σε ένα 
υπό απειλή όπλου screen test στην ιστορική 
σχολή του Λοτζ και με μία περιοδεύουσα 
πωλήτρια, λυδία λίθο του ξεγλιστρήματος της 

καταζητούμενης παρέας προς τη Βαλτική 
(αν και μπορεί να δικαιολογήσει αμφότερα 
τα boy meets girl το υπόγεια επανερχόμενο 
θέμα της γοητείας του αλλότριου και του 
τερατικού - προσέξτε, σχετικά, την έλξη της 
γκοθούς «Μπέτι Πέιτζ» από τα α λα Νοσφε-
ράτου νύχια του νέγρου αφάνα μουζικάντη). 
Ευτυχώς ψάχνεται και, σχεδόν πάντα πετυ-
χημένα, για προμήθειες. 

Με αποσκευές ήδη την ουδετεροποιημένα 
άφωτη παλέτα και τον έλεγχο των less is 
more κάδρων του Τίμο Σάλμινεν (dp του 
Φινλανδού πνευματικού πατέρα των gosses), 
το ρεπεράζ σε «εξωτικά» φυσικούς χώρους 
ή τα τάλε κουάλε σκηνικά (ένα motel στην 
Πολωνία, μία κλειστή υπαίθρια τέντα προ-
βολής στη Σκανδιναβία) και τον κορυφαίο 
Βέλγο ρολίστα σε μία ακόμα χαμαιλεοντικά 
καλή στιγμή, τις βρίσκει, λατρευτικά κι 
ενίοτε λατρεμένα. Στην υποκουλτούρα του 
psychobilly (ο συνθέτης του τσίλικου score, 
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Ετιέν Σαρί, είναι ένας από τους Screamin’ 
Kids που ροκάρουν στη σκηνή της πρόβας 
στο garage). Στα b-movies (το «I Drink Your 
Blood» παίζει για λίγο και ο Αντρέ Ντε Τοθ 
μνημονεύεται μέσω του φημισμένου αφορι-
σμού του «σήμερα τις ταινίες τις φτιάχνουν 
φαρμακοποιοί», δια στόματος του αποσυρ-
μένου master-Φαντομά). Και στα εν είδει 
φόρων τιμής ή υφοποίησης συναπαντήματα 
με τα «όντα» του εκράν που το ενέπνευσαν. 

Είναι η αποδοχή της αποτυχίας της ψευδαί-
σθησης του πανιού ή ο απογαλακτισμός και 
το παρακάτω ενός άνδρα τα οποία «σημαί-
νει» η αποδέσμευση του Φραντσέζου με 
φιλοδοξίες καριέρας απ’ το άρμα του Θέσπι-
δος προς τη ζωή, στο αδέξια transit τέρμινο 
του τέλους; Ο Ρόμπερτ Μίτσαμ είναι νεκρός ή 
«det går bra»(«Όλα καλά», το μότο των Νορ-
βηγών); Ειλικρινά δεν ξέρω αλλά, τουλάχι-
στον, είχε εναλλακτικά αξιοθέατα η πορεία…

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ροκαμπιλά, σπουδαστή ή εραστή των 
καρέ, ορκισμένε των ταινιών που «έπαι-
ξαν» πιο πάνω, είναι... άχαστο. Τουρίστα 
hipster, μάλλον θα γουστάρεις. Τηλεο-
ρασάκια ή εκδρομέα των πολυαιθουσών, 
βγάλε εισιτήριο γι’ αλλού.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.imdb.com/title/tt1653929/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.robertmitchumestmort-lefilm.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Fj44XHoz9nU
http://www.imdb.com/title/tt1653929/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/pages/Robert-Mitchum-est-mort/128966366243?ref=ts&fref=ts
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ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ (2011) 

του Ηλία Φραγκούλη

Από τι ήταν φτιαγμένος ο κινηματογραφικός κόσμος 
του Νίκου Νικολαΐδη; Ποια κατάρα φόρτιζε τους 
ήρωές του, οδηγώντας τους πάντοτε σε ένα άναρχο 
και απαισιόδοξο τέλος; «Άκου πτώμα, να μαθαίνεις»!  

Speak of the devil. Πριν από μερικές εβδομάδες, με αφορμή 
την έξοδο του ντοκιμαντέρ για την Κατερίνα Γώγου, μνημό-
νευσα τούτο εδώ το φιλμ, το οποίο καταπιάνεται με έναν από 
τους ελάχιστους μεγάλους κινηματογραφιστές που πέρασαν 
από το ελληνικό σινεμά. Εάν αγαπάς τον κόσμο των εικόνων, 
οφείλεις να σέβεσαι τη φιλμογραφία του Νίκου Νικολαΐδη, 
που κι αυτός λατρεύτηκε από το περιθώριο, στοίχειωσε τις 
δουλειές του, σε σελιλόζη και χαρτί, με την κατάρα του rock 
φευγιού. Κανονικά έζησε κι έφυγε ο Νικολαΐδης, βέβαια. 
Αλλά δεν ήταν έτσι μέσα του. Κι αυτό το μαρτυρούν οι ίδιες 
οι ταινίες του. Μέσω των δημιουργιών του, λοιπόν, ο Χρήστος 
Χουλιάρας, βοηθός σκηνοθέτη στα τελευταία του φιλμ, επι-
χειρεί να αποδώσει το πορτρέτο του Νικολαΐδη, επιλέγοντας 
μια σχετικά αντισυμβατική αντίστροφη μέτρηση μέσα στο 
χρόνο. 

Αν και η γραμμικότητα δεν αποφεύγεται, ο Χουλιάρας μας 
παρουσιάζει το σινεμά του Νικολαΐδη... «από την ανάποδη», 
δηλαδή, από το «The Zero Years» (2005) μέχρι τις μικρού 

21 mΑΡTΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Ντοκιμαντέρ για το μέγα 
αλάνι του ελληνικού 
σινεμά. Κρετίνε Πέρι 
Κόμο, πάντα εσύ θα 
φταις!

Είδος 
Ντοκιμαντέρ 

Σκηνοθεσία 
Χρήστος Χουλιάρας 

Διάρκεια 
79’

Διανομή  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
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μήκους των αρχών της δεκαετίας του ‘60. 
Κίνηση που θα ξένιζε λιγότερο αν πρόσεχε 
τις ισορροπίες στη διάρκεια του υλικού του, 
αφήνοντας μια αίσθηση πλατειασμού σε 
σχέση με τις τελευταίες ταινίες του και τις 
συνεντεύξεις που τις διανθίζουν. 

Καθώς πλησιάζουμε προς την περίοδο κατά 
την οποία μεγαλύτερη μερίδα θεατών ταυ-
τίστηκε με το σινεμά του Νικολαΐδη (χωρίς 
εκείνος ν’ αλλάξει ποτέ «τροπάρι» σε θεμα-
τική και ιδεολογία), στα χρόνια της «Γλυκιάς 
Συμμορίας» (1983) και των «Κουρελιών» 
(1979), δηλαδή, ο συγκινησιακός τόνος 
αγκαλιάζει τη μνήμη και το ντοκιμαντέρ 
του Χουλιάρα ρουφιέται με μια ανάγκη να 
δεις, να μάθεις και ν’ ανακαλύψεις ακόμη 
περισσότερα γύρω από εκείνες τις ταινίες. 

Περιέργως, και παρά τη συμμετοχή της 
οικογένειας του εκλιπόντος στην παραγωγή 
του φιλμ, τίποτε περισσότερο από όσα ήξε-
ρες δεν περνά μπροστά από τα μάτια σου 
στην οθόνη. Η απουσία της έρευνας, επίσης, 
γίνεται όλο και πιο εμφανής με το πισωγύρι-
σμα του χρόνου, μετατρέποντας το «Σκηνο-
θετώντας την Κόλαση» σε άλλη μια τυπικά 
χαμένη ευκαιρία για το είδος του ελληνικού 
ντοκιμαντέρ. 

Αυτό που μένει είναι οι φευγαλέες δηλώσεις 
από φίλους, συνεργάτες, συναδέλφους του 
και κριτικούς κινηματογράφου, οι οποίοι 
επαναλαμβάνουν λόγια βατά και απόψεις 
προφανείς γύρω από το έργο του Νικολαΐδη, 
αφήνοντας τη μορφή του ιδίου να στέκει σα 
φάντασμα οργισμένο πάνω από μια ολό-
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Οι γνώστες της κινηματογραφικής γρα-
φής του Νίκου Νικολαΐδη θα συγκινηθούν 
αλλά και θα απογοητευτούν ταυτόχρονα, 
αφού η ταινία δεν εμβαθύνει ούτε και 
αναπτύσσει κάποιο σοβαρό υλικό έρευ-
νας πάνω στη δουλειά του δημιουργού, 
όχι μονάχα πάνω σε ταινίες ή βιβλία αλλά 
και σε συνάρτηση με το πολιτικοκοινω-
νικό περιβάλλον του ελληνικού τοπίου 
ανά τις δεκαετίες. Όσοι δε γνωρίζουν τη 
φιλμογραφία του Νικολαΐδη, καλύτερα να 
ξεκινήσουν από εκεί και να καταλήξουν, 
κάποτε, σε τούτο το ντοκιμαντέρ. 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

κληρη εποχή αλλαγών στην κοινωνία, το 
σινεμά, την κουλτούρα και το βόλεμα μιας... 
νέας Ελλάδας, κομμάτι της οποίας δεν έγινε 
ποτέ ως δημιουργός. 

Μοναδική στιγμή μεγάλης απόλαυσης αλλά 
και δέους μαζί, το να βλέπεις σήμερα τον 
Κωνσταντίνο Τζούμα και τον Χρήστο Βαλα-
βανίδη να συνομιλούν στο σπίτι του Νικολα-
ΐδη, εκεί όπου γυρίστηκαν τα «Κουρέλια Τρα-
γουδάνε Ακόμα». Είναι ένα σπάνιο κομμάτι 
κινηματογραφικής Ιστορίας για το ελληνικό 
σινεμά και τις αναμνήσεις των φανατικών 
οπαδών εκείνου του φιλμ, που θα φορτίσει 
απίστευτα το αίσθημα της νοσταλγίας μέσα 
τους. Αν και το υπόλοιπο ντοκιμαντέρ του 
Χουλιάρα πλησίαζε έστω και λίγο τη δύναμη 
αυτού του κομματιού, θα μπορούσαμε να 
κάνουμε τα στραβά μάτια μπροστά στις ατέ-
λειες ή τη συνηθισμένη λογική της βιογρα-
φικής «αγιογραφίας». Ίσως μια άλλη φορά. 
Ελπίζω. 

http://marnifilms.gr/portfolio/%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%83-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B7-2011/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bjwF1SzHz8I
http://www.imdb.com/title/tt2056556/?ref_=fn_al_tt_2
https://www.facebook.com/MarniFilms
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http://freecinema.gr/mr-klein/
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ΜΠΙΓΚ ΧΙΤ (2012)

Είδος 
Αστυνομικό Νουάρ

Σκηνοθεσία 
Κάρολος Ζωναράς

Καστ 
Μελέτης Γεωργιάδης,  
Κάτια Ο’Γουόλις, 
Γρηγόρης Γαλάτης,  
Ευγενία Αποστόλου

Διάρκεια 
94’

Διανομή  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Φιλότιμος κι έντιμος αστυνομικός επιχειρεί να εξιχνι-
άσει την αυτοκτονία συναδέλφου του, ενώ οι πάντες 
γύρω του δείχνουν να προσπαθούν με κάθε τρόπο να 
τον πείσουν να τα παρατήσει. Η εμπλοκή του στην 
υπόθεση θα γίνεται συνεχώς βαθύτερη.

Η προσπάθεια για ένα ελληνικό remake - homage του «Big 
Heat» του Φριτς Λανγκ, είναι μια τόσο εξωφρενική ιδέα, 
που οφείλει κανείς να δώσει πόντους στον Κάρολο Ζωναρά 
και μόνο επειδή το προσπάθησε. Ένα τόσο ακραίο project θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί γελοίο από την πρώτη στιγμή. Κι 
όμως, η ταινία καταφέρνει με όλα της τα προβλήματα και τα 
ελαττώματα να διατηρεί μια αξιοπρέπεια και έναν σεβασμό 
στο αρχικό υλικό έμπνευσης, που σε κάνει να μην την απορ-
ρίπτεις.

Ο Ζωναράς διατηρεί σχεδόν αυτούσιο τον κορμό της πλοκής 
της ταινίας του 1953 με τον Γκλεν Φορντ, αλλά τοποθετεί την 
ιστορία στη σύγχρονη Αθήνα. Ο αστυνομικός Ντέιβ Μπάνιον 
μετονομάζεται σε Αριστείδη Κορμά, η γυναίκα του Κέιτι γίνε-
ται Μισέλ και η ερωμένη του αρχικακοποιού αλλάζει όνομα 
από Ντέμπι σε Λόρι. Κατά τα άλλα, στην ιστορία δεν αλλά-
ζουν πολλά. Μόνο που οι κακοποιοί και οι αστυνομικοί της 
Αθήνας του 2012, ελάχιστα κοινά έχουν με τους αντίστοιχους 
Αμερικανούς του 1953...

Η προσπάθεια του Ζωναρά να αλλάξει τον τόπο και το χρόνο, 
πέρα από τις ειλικρινείς προθέσεις, μοιάζει βεβιασμένη και 
σε πολλά σημεία «κλωτσάει» αναληθοφάνεια. Η φροντι-
σμένη ασπρόμαυρη φωτογραφία και το retro styling των 
ηθοποιών, χάνουν την πειστικότητά τους όταν στα χέρια των 
ηθοποιών εμφανίζονται κινητά τηλέφωνα, ενώ σε ορισμένα 
σημεία, όπως η ξανθιά περούκα της Λόρι και η ερμηνεία του 
ρόλου από την Κάτια Ο’Γουόλις, η ταινία πλησιάζει την αθέ-
λητη παρωδία.

21 mΑΡTΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Ήταν ένας μπάτσος 
τίμιος. Δεν υπάρχει! Μαυ-
ρόασπρο. Παλιό έδειχνε, 
αλλά το στριπτιτζάδικο 
της Συγγρού το ήξερα. 
Περίεργο...
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Η πιο χαρακτηριστική σκηνοθετική επιλογή 
είναι το ντουμπλάρισμα όλων των ηθοποιών 
από άλλους συναδέλφους τους, που σε 
κάποιες περιπτώσεις απλώς ανταλλάσσουν 
ρόλους. Ο Ζωναράς αιτιολόγησε την επιλογή 
του προηχογραφημένου ντουμπλάζ, λέγοντας 
ότι ήθελε να μεταφέρει την ατμόσφαιρα ενός 
ραδιοφωνικού δράματος. Αν υπάρχει κάποιο 
σχόλιο πίσω από αυτή την επιλογή ή μια 
προσπάθεια για χιούμορ δεν είναι εμφανής, 
τουλάχιστον σε κάποιον που δεν έχει διαθέ-
σιμες τις εξηγήσεις του σκηνοθέτη.

Ο θαυμασμός του Ζωναρά για τη δουλειά του 
Λανγκ είναι σαφής και σε αρκετά σημεία έχει 
καταφέρει να εντάξει με ωραία, ισορροπη-
μένη ροή σκηνές από την πρωτότυπη ταινία. 
Στο σύνολό του, ωστόσο, το «Μπιγκ Χιτ» 
μοιάζει ένα εκκεντρικό πείραμα που εκπέ-
μπει ιδιόρρυθμο θαυμασμό, αλλά και έλλειψη 
κατεύθυνσης και στόχου.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν είσαι συλλέκτης νουάρ εικόνων, ίσως 
να βρεις ενδιαφέρουσα την προσπάθεια 
ελληνικής ανάγνωσης ενός κλασικού 
δείγματος του genre. Αν δεν ανέχεσαι να 
αγγίζουν τα ιερά και τα όσια, και μάλιστα 
με αμφιλεγόμενο αποτέλεσμα, βάλε στο 
DVD το πρωτότυπο.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://zonarasproductions.blogspot.gr/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OTjwYArohR4
http://www.imdb.com/title/tt2489306/
https://www.facebook.com/pages/M%CF%80%CE%B9%CE%B3%CE%BA-%CE%A7%CE%B9%CF%84-Big-Xit/296928523747126?fref=ts


PAGE 24 | FREE CINEMA | ISSUE#54

ΑΝΕΜΟΣ ΨΥΧΗΣ (2012)
(Csak a szél)

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

Στην επαρχιακή αγροτική Ουγγαρία, όπου οι ρατσι-
στικές επιθέσεις εναντίον του τσιγγάνικου πληθυ-
σμού της περιοχής γίνονται όλο και πιο συχνές, μία 
οικογένεια Ρομά διανύει μία συνηθισμένη μέρα. 
Μέχρι να αρχίσει να διακρίνει κανείς τα σημάδια 
κινδύνου, που γίνονται όλο και πιο άμεσα και ανησυ-
χητικά.

Ήδη στα πρώτα πλάνα της ταινίας, ο Μπένεντεκ Φλίγκαουφ 
εισάγει το θεατή στο κοινωνικό υπόβαθρο της ταινίας. Στα 
τέλη της δεκαετίας του 2000, παρατηρήθηκε στην Ουγγαρία 
μια έξαρση ρατσιστικών υποθέσεων, που ως στόχο είχε τον 
τσιγγάνικο πληθυσμό της χώρας, με αποτέλεσμα να χαθούν 
περιουσίες αλλά και ανθρώπινες ζωές, καθώς οι επιθέσεις 
συμπεριελάμβαναν ρίψη μολότοφ, πυροβολισμούς και λεη-
λασίες. Ο Φλίγκαουφ τονίζει, επίσης, ότι αυτή δεν είναι μια 
καταγραφή των γεγονότων αλλά περισσότερο ένα σχόλιο 
πάνω σε αυτά, εμπνευσμένο από μαρτυρίες και την εξιστό-
ρηση αληθινών περιστατικών.

Η αφήγηση ξεκινά μαζί με την αρχή της ημέρας. Η μητέρα 
της οικογένειας, Μαρί, ξυπνάει, φροντίζει τον άρρωστο 
πατέρα της και ξεκινά για την δουλειά της ως καθαρίστρια. 
Λίγο αργότερα, σηκώνονται και τα δύο παιδιά της, η Άννα και 
ο Ρίο. Η Άννα φαίνεται επιμελής μαθήτρια ενώ ο Ρίο είναι πιο 
επαναστατική φύση, που ενδιαφέρεται περισσότερο για την 
εξερεύνηση της καθημερινότητας παρά για τις μαθητικές του 
υποχρεώσεις. Ο πατέρας της οικογένειας έχει ήδη φύγει στον 
Καναδά για αναζήτηση καλύτερης ζωής και, από ότι φαίνε-
ται, είναι πλέον θέμα χρόνου για να τον ακολουθήσουν και τα 
υπόλοιπα μέλη, αρκεί να βρεθούν οι απαραίτητοι πόροι.

Αν τα παραπάνω φαίνονται ασαφή και ακόμη προσπαθείς 
να ανακαλύψεις την υπόθεση της ταινίας, μην αναρωτιέσαι 
άλλο. Ο Φλίγκαουφ, ουσιαστικά, ακολουθεί τους πρωτα-

21 mΑΡTΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Ήταν κάτι τσιγγάνοι στην 
Ουγγαρία. Είχε κι ένα 
δάσος. Μπορεί να είχε και 
προβατάκια. Ή να τα είδα 
μόνο εγώ...

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Μπένεντεκ Φλίγκαουφ

Καστ 
Γκιόνγκι Λέντβαϊ,  
Κάταλιν Τόλντι, 
Λάγιος Σάρκανι, 
Γκιόργκι Τόλντι

Διάρκεια 
86’

Διανομή  
ΑΜΑ FILMS
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γωνιστές του (κυριολεκτικά, πολλές φορές, 
στήνοντας την κάμερά του πίσω από τους 
ώμους τους) στη διάρκεια της ημέρας, κατα-
γράφοντας μαζί την κοινωνική επιφύλαξη και 
τις στερεοτυπικές αντιδράσεις της κοινωνίας 
απέναντί τους, μέχρι να φτάσει άλλο ένα 
βράδυ, που μπορεί να είναι το τελευταίο τους 
αλλά μπορεί και όχι. Στη γειτονιά της οικογέ-
νειας, εξάλλου, έχει ήδη γίνει μια δολοφονική 
επίθεση και κανείς δε γνωρίζει ποιος μπορεί 
να είναι το επόμενο θύμα. Αυτή η ψευδο-ντο-
κιμαντερίστικη προσέγγιση προσφέρει μία 
επιπλέον δόση ρεαλισμού στην ταινία, αλλά 
κάνει πάρα πολύ απαιτητική την παρακολού-
θησή της, με αργόσυρτα πλάνα και μεγάλες 
περιόδους σιωπής. 

Οποιεσδήποτε μικρές πληροφορίες μαθαί-
νουμε για τους χαρακτήρες, τις λαμβάνουμε 
φευγαλέα μέσα από τις περιηγήσεις τους 
στη διάρκεια της μέρας. Η Μαρί φαίνεται να 
είναι στα όρια της ανοχής της σχετικά με την 
αντιμετώπιση του κόσμου και είναι εκείνη 
που θέλει να φύγει περισσότερο από όλους. 
Η Άννα, από την άλλη, φαίνεται να κλείνεται 
περισσότερο στον εαυτό της, να αποφεύ-
γει τους καυγάδες και να κάνει «τα στραβά 

μάτια» όταν υποπτεύεται ότι μπορεί να τρα-
βήξει επικίνδυνα την προσοχή. Ο Ρίο, αν και 
μικρότερος, φαίνεται να είναι ο πιο προνοη-
τικός από όλους, επενδύοντας το χρόνο του 
στην κατασκευή ενός καταφυγίου, για όποτε 
χρειαστεί. Ο Φλίγκαουφ τους τοποθετεί σε 
πανέμορφα πλάνα που τονίζουν την ομορ-
φιά της εξοχής, όμως, αρνείται να εμβαθύνει 
στις προσωπικότητές τους. Ακόμα και στο 
τέλος της ταινίας, αυτοί οι χαρακτήρες δεν 
έχουν αποκτήσει πλήρως σάρκα και οστά, 
παραμένοντας αντιπροσωπευτικές μορφές 
ενός συνόλου, σχεδόν ανώνυμες. Γι’ αυτόν το 
λόγο, είναι δύσκολο για το θεατή να επενδύ-
σει στη σχέση του με αυτούς, αφού ποτέ δεν 
τους γνωρίζει απόλυτα για να νοιαστεί τόσο 
πολύ για την τύχη τους.

Αυτό, όμως, που έχει ενδιαφέρον είναι η απο-
τύπωση της κοινωνίας και, κυρίως, η αντί-
δρασή της απέναντι στις επιθέσεις. Σε όλη τη 
διάρκεια της ταινίας, κανένας εκτός της τσιγ-
γάνικης κοινότητας δεν κάνει αναφορά στα 
εγκληματικά γεγονότα. Επίσης, όταν γίνεται 
μια κλοπή στο σχολείο της Άννα, οι υποψίες 
στρέφονται αρχικά σε εκείνη, επιβεβαιώνο-
ντας τις κυρίαρχες προκαταλήψεις. Παράλ-
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ληλα, ο Ρίο κρυφακούει δύο αστυνομικούς 
να λένε ότι «με αυτές τις επιθέσεις δίνεται 
λάθος μήνυμα, καθώς θύματα γίνονται και 
οι καλοί τσιγγάνοι», αφήνοντας ανοιχτό 
παράθυρο τιμωρίας για τους «κακούς τσιγ-
γάνους». Η κοινωνία, ως σύνολο, φαίνεται να 
υποστηρίζει άθελα τις βίαιες πράξεις, ακόμα 
κι αν ο Φλίγκαουφ, τελικά, το υπογραμμίζει 
με υπερβολικά προφανή τρόπο.

Όταν έρθει το δυνατό φινάλε, που για τα 
τελευταία δέκα λεπτά ανεβάζει την ταχύ-
τητα, ο θεατής είναι ήδη εξαντλημένος. Αν 
και οι προθέσεις του Φλίγκαουφ δεν μπορούν 
να αμφισβητηθούν, η εκτέλεση και οι σκηνο-
θετικές του επιλογές περιορίζουν κατά πολύ 
τη μεταδοτικότητα του φιλμ, που χάνεται κι 
εκείνη, μαζί με τον μικρό Ρίο, μέσα στο σκο-
τεινό δάσος. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι 
το «ανοιχτό» φινάλε ευνοεί ακόμα περισσό-
τερο τη διεύρυνση της ιστορίας και σε άλλες 
αντίστοιχες κοινωνικές περιπτώσεις, όμως, 
παράλληλα, αποδυναμώνει τη δημιουργία 
ισχυρών πρωταγωνιστικών μορφών, που θα 
τονώσουν τη δραματικότητα του φιλμ.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Οι συζητήσεις περί ρατσιστικών αντιμε-
τωπίσεων και επιθέσεων είναι πιο επίκαι-
ρες από ποτέ, όμως, η ταινία περισσότερο 
κουράζει παρά προβληματίζει. Οι ηθικές 
προεκτάσεις, οι κοινωνικοί κίνδυνοι και 
ένα ρεαλιστικό υπόβαθρο βρίσκονται 
όλα εκεί, όμως, υπογραμμίζονται κάπως 
άτσαλα από το σκηνοθέτη και περιορίζο-
νται από μία κάλυψη «ψευδο-ντοκιμα-
ντέρ» που αποπροσανατολίζει την κινη-
ματογραφική εμπειρία. Μόνο για εκείνους 
που ψάχνουν εβδομαδιαία την υποχρεω-
τική arthouse δόση τους.

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3nUrB0AFNVI
http://www.imdb.com/title/tt2180335/
https://www.facebook.com/pages/Csak-a-sz%C3%A9l-2012/394529963898617?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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ΝΕΟΝΑΖΙ: ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 
ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ (2013)

Είδος 
Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία 
Στέλιος Κούλογλου

Διάρκεια 
90’

Διανομή  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

του Άγγελου Μαύρου

Τα σημαντικά εκλογικά ποσοστά της Χρυσή Αυγής 
σε πόλεις μαρτυρίων από τα Ες Ες κατά τον Β’ Παγκό-
σμιο τις αμαυρώνουν «καθ’ υπόδειξιν» των ΜΜΕ. 
Είναι έτσι; Τι θυμούνται οι επιζώντες απ’ αυτές τις 
εκατόμβες; Τι διδάσκονται και τι νιώθουν οι ντόπιοι 
μαθητές παρακολουθώντας ένα ντοκιμαντέρ με τα 
συμβάντα και τις μαρτυρίες; Τι πρεσβεύουν φυσικοί 
και πολιτικοί κληρονόμοι των θηριωδών; .

Ανισοβαρώς έρπον ανάμεσα σε ερευνητικά και βιωματικά 
παραδιδόμενο μάθημα Ιστορίας για να θυμούνται οι παλιό-
τεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι (εν γένει πολύτιμο), ελα-
φρώς μόνο καμουφλαρισμένη κριτική της ΜΜΕ πραγματι-
κότητας της Ψωροκώσταινας (εκ του προχείρου στρατόπεδο 
συγκέντρωσης προβληματικής) και κώδωνα κινδύνου έναντι 
της ιλαροτραγικής εκκόλαψης του εθνικοσοσιαλιστικού 
αυγού του φιδιού στην ημεδαπή (μαζί του, όλοι οι καλοί 
χωράνε), το νέο με καταφύγιό του τις αίθουσες στρατευ-
μένο εγχείρημα του κου tvxs.gr ενισχύει ευπρόσδεκτα - και 
συχνά ανασκαπτικά αποκαλυπτικά - το μέτωπο εναντίον 
των Ρωμιών θιασωτών της Σβάστικας, αλλά ενώπιόν του η 
πολιτική επιστήμη (και, δυστυχώς, η Έβδομη Τέχνη) σηκώνει 
εξίσου τα χέρια ψηλά. 

Η σωστική βοήθεια και το bunker του φιλμ είναι το ολοζώ-
ντανο λαϊκό ηρώο του. Ανασυντεθειμένο από διηγήσεις των, 
ένεκα συγκυρίας ή ηλικίας, τυχερών των μαζικών εγκλημά-
των πολέμου των Ναζί στα Καλάβρυτα, το Δίστομο, το Χορ-
τιάτη (πρέπει να είναι η πρώτη φορά που επισημαίνονται στη 
μεγάλη οθόνη τόσο εμπεριστατωμένα, ιδίως όσον αφορά τα 
δικά μας «τάγματα ασφαλείας» των Γερμανών, και γλαφυρά 
τα συμβάντα στο σαλονικιώτικο τοπόσημο φρίκης) και της 
Τελικής Λύσης στα κρεματόρια, το χρονικό των παθών των 
αληθινών Ελλήνων (στον αντίποδα των καπηλευόμενων τη 
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Πάλι διαφημίζουνε τη 
Χρυσή Αυγή τα ΜΜΕ; 
Νισάφι!
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λέξη) της ταινίας συναρπάζει και συγκλονίζει 
με καταθέσεις που αγγίζουν λεκτικά τα όρια 
του splatter. 

Ως λιγότερο νικηφόρα αποτιμώνται η 
«reality» πρώτη γραμμή της ανάδρασης 
των συμπατριωτών τους εφήβων θεατών της 
έρευνας (αναμενόμενες η έκπληξη, η συγκί-
νηση, η ενεργοποίηση, ένας ψελλιζόμενος 
αντίλογος που εκτίθεται, όλα βιντεϊκά τηλε-
οπτικού «Χτυποκάρδια στα Θρανία» chic), το 
ξεκουκούλωμα της «κίτρινης» πώλησης από 
τα media της υποτιθέμενης υποστήριξης της 
Χρυσής Αυγής στις εκεί κάλπες (ουσιαστικά 
προκύπτει ως αποκάλυψη των κατοίκων κι 
όχι του ντοκιμαντέρ), και το ξεμπρόστιασμα 
από το γελοία σαθρό της επιχειρηματολογίας 
ως το ανατριχιαστικά χιτλεροφέρνον των 
πρακτικών της (ο γιος του Υπουργού Προπα-
γάνδας της κατοχικής Κυβέρνησης, μέλος του 
κόμματος, μασάει τα λόγια του long play ενώ 
footage της δράσης τού εδώ επίδοξου σημε-
ρινού Φύρερ και του Ράιχ του χτυπούν τις 
μπότες τους). 

Στρουκτουραλιστικά πιο συρραφοφανές στο 
«τότε - τώρα, φασίστες - θύματα» δομικό 
τρένο τού ψιλο-ολέθρου του και εικαστικά 

πιο ντιβίστικα ψηφιακό εξαιτίας της betaτζί-
δικης πρωτογενούς ριγέ στολής του και του 
αισθητικά αβασάνιστου στησίματος συνε-
ντεύξεων, το φιλμ γκετοποιείται και σε μια 
ακόμα συνιστώσα της «εικονικής» πραγμα-
τικότητάς του. Είσαι πιστός της τεκμηρίω-
σης, επιστημονικής ή κινηματογραφικής; Θα 
αισθανθείς ότι χρησιμοποιείται εκνευριστικά 
κατά κόρον επενδυτικό αρχειακό υλικό, 
συχνά απλώς «όμορα» κατάλληλο και διατι-
θέμενο πλέον εκτός ιδρυμάτων / συλλογών / 
ειδησεογραφικών πρακτορείων ελεύθερο (και 
δικαιωμάτων), χωρίς να εντοπίζεται σχεδόν 
το παραμικρό για την ταυτότητα και την προ-
έλευσή του a posteriori στα ζενερίκ τέλους. 
Το πιο χτυπητό: θραύσματα επικαίρων από 
τα γεγονότα μετά το Βισύ ντύνουν αναφορές 
για τον εγχώριο δοσιλογισμό του ‘40. Εν αντι-
θέσει, αλλά εξίσου ημιαποτυχημένα, πενι-
χρές σκηνές απ’ το συναφούς θεματολογίας 
μυθοπλαστικό «Με τη Λάμψη στα Μάτια» 
του Γλυκοφρύδη (εδώ υπάρχει λεζάντα - και 
άδεια παραχώρησης…) περνάνε στο ντούκου. 

Φυσικά, ο Σάμιουελ Μπάρμπερ, ο Ερίκ Σατί 
κτλ. στη μουσική υπόκρουση (επίσης άφα-
ντοι στους τίτλους) ενορχηστρώνουν το 
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αντίφα, δώσε. Έχεις μνήμη και γνώση 
(ή την επιθυμία και των δύο) των τότε 
αισχών των Ναζί και του φαινόμενου 
«Μιχαλολιάκος και Σία»; Σε αφορά - αλλά 
μπορείς να περιμένεις την επίθεσή του 
στο χαζοκούτι. Είσαι του σιναφιού (Τύπου 
και οθόνης, μεγάλης ή μικρής); Θα δεις τη 
στομωμένη ξιφολόγχη. Φασιστοειδές, θα 
το μισήσεις (you know the feeling).

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

blitzkrieg, που ισοπεδώνει αισθηματολογικά 
τις «Ρεπορτάζ Χωρίς Σύνορα» και auteur 
αξιώσεις του δημιουργού στη σκηνή της 
γιαγιάς, η οποία αναθυμάται με αναφιλητά. 
Εδώ ο Κούλογλου βάζει ταφόπλακα στη 
σκηνή με τον ίδιο να της σφίγγει το χέρι για 
συμπαράσταση και την τάξη να χειροκροτεί - 
πλάνο για παράσημο (αυτολιβανίσματος, όχι 
ανδρείας, πόσω μάλλον άσκησης του δημο-
σιογραφικού λειτουργήματος). Απ’ το μυαλό 
των «Εξομολόγηση Ενός Οικονομικού Δολο-
φόνου» και «Ολιγαρχία», περιμέναμε, πια, 
έναν διαλεκτικό συμμαχικό θρίαμβο κι όχι 
την, από αρκετές απόψεις χωρίς αντίσταση, 
περαιτέρω αιχμαλωσία του σε καταφερτζίδι-
κες αλλά λίγο γκεσταπίτικα ρεβιζιονιστικές 
μεθόδους του Μάικλ Μουρ. Τιμητής στο - 
δοξασμένο, σύμφωνοι - σκορποχώρι;

http://www.rwf.gr/284420/featured-on-headlines/%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CE%BF-%C2%AB%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AF-%CF%84%CE%BF/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pmaSUVEk7fE
http://www.imdb.com/title/tt2782306/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/rwf.gr?fref=ts
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ΠΑΘΟΣ (2012)
(PASSION)

Είδος 
Δραματικό Θρίλερ

Σκηνοθεσία 
Μπράιαν Ντε Πάλμα

Καστ 
Ρέιτσελ ΜακΆνταμς, 
Νούμι Ραπάς, 
Πολ Άντερσον, 
Καρολίνε Χέρφουρτ

Διάρκεια 
100’

Διανομή  
VILLAGE FILMS

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Η αδίστακτη Αμερικανίδα διευθύντρια του γερμα-
νικού παραρτήματος διεθνούς διαφημιστικής εται-
ρείας και η διστακτική υφιστάμενή της, μοιράζονται 
ιδέες, έναν άνδρα και μερικά φιλιά, σε μια σχέση που 
αρχίζει ως επαγγελματική, εξελίσσεται σε φιλική και 
καταλήγει φονική, έπειτα από πισώπλατες συμπερι-
φορές και προσβολές. 

Πρώτη έκπληξη: Ο Μπράιαν Ντε Πάλμα κάνει remake μιας 
όχι και τόσο σπουδαίας γαλλικής ταινίας. Ξαναγύρισε την 
«Αντίζηλο» του Αλέν Κορνό, που με πρωταγωνίστριες την 
Κριστίν Σκοτ Τόμας και τη Λουντιβίν Σανιέ, είχε κάνει σχε-
τική επιτυχία πριν από δυο χρόνια στις θερινές αίθουσες. 
Δεύτερη και μεγαλύτερη έκπληξη: Ο Ντε Πάλμα γύρισε την 
ταινία σαν κάποιον που αντιγράφει κακά Ντε Πάλμα. Είναι 
τόσο εντυπωσιακή η έλλειψη έμπνευσης, σεξουαλικής διάθε-
σης (τουλάχιστον με επιτυχία) και ορμής, που αν οποιοσδή-
ποτε άλλος είχε σκηνοθετήσει το «Πάθος», θα είχε σημαδευ-
τεί ως κακός, κάκιστος μαθητής.

Τι έπαθε ο κάποτε μετρ του σασπένς; Κούραση; Πλήξη; 
Άνοια; Όπου και να οφείλεται το αποτέλεσμα του «Πάθους», 
είναι βαθιά απογοητευτικό, ειδικά καθώς προέρχεται από ένα 
σκηνοθέτη που έχει ασχοληθεί με τόση μαστοριά στο παρελ-
θόν με τις φοβίες, τις εμμονές και το σεξ. Το «Πάθος» είναι 
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η γνωμη του mr. klein

Λεσβιακό θρίλερ με 
τη Νούμι Πωστηλένε; 
Μήπως να μας ευνουχί-
σουν κιόλας; 
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απλώς μια καρικατούρα της μανιέρας του. Η 
απλή ιστορία ανταγωνισμού και έλξης ανά-
μεσα σε δυο γυναίκες, είναι ένας καμβάς που 
θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύ δημιουρ-
γικός. Ο Ντε Πάλμα, όμως, απλώς έχει φορ-
τώσει την ιστορία με τα πιο αναγνωρίσιμα 
στοιχεία της φιλμογραφίας του. Split screen, 
όνειρα, αισθησιασμός, σκιές, ένα φινάλε 
πάνω στο φινάλε, δήθεν ανατρεπτικό.

Πέρα από τις αποκαρδιωτικές επιδόσεις της 
σκηνοθεσίας, εξίσου απογοητευτικό είναι και 
το καστ. Το «καλό κορίτσι» Ρέιτσελ ΜακΆ-
νταμς αγωνίζεται να πείσει ως μοιραία και 
αδίστακτη γυναίκα, αλλά το μόνο που φαίνε-
ται είναι η αγωνία της. Η Νούμι Ραπάς απέ-
ναντί της, με μια έκφραση, δεν καταφέρνει 
να πείσει για τη μεταστροφή του χαρακτήρα 
της. Απολύτως τεχνητό είναι και το ερωτικό 
κλίμα που η ταινία προσπαθεί να χτίσει ανά-
μεσα στις δύο πρωταγωνίστριες. Αν κάποιος 
δει την αφίσα της ταινίας, με τα χείλη τους 
που πλησιάζουν, και περιμένει πολλά, θα μεί-
νει με την όρεξη. Η αφίσα είναι το καλύτερο 
πράγμα στο φιλμ! Επιπλέον, η γαλλογερμα-
νική παραγωγή δε δίνει μια απλώς ψυχρή 
εικόνα στον κόσμο της ταινίας, την κάνει 
εντελώς άψυχη.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Έχεις αγαπήσει την «Προετοιμασία για 
Έγκλημα», το «Blow Out», την «Κάρι»; 
Μην πας, αλήθεια, θα στενοχωρηθείς. 
Δεν έχεις ιδέα ποιος είναι ο Μπράιαν Ντε 
Πάλμα; Ίσως είναι ευκαιρία να δεις πώς 
καταντάει κάποιος σπουδαίος και μετά να 
συγκρίνεις την παρακμή του με τις καλύ-
τερες δουλειές του. 

official trailer

imdb

facebook page

link me

Για όποιον περίμενε την επιστροφή του Ντε 
Πάλμα σε ένα είδος όπου έχει θριαμβεύσει 
στο παρελθόν, το «Πάθος» δεν είναι απλώς 
μια άτυχη στιγμή, αλλά μια στιγμή ντροπής 
στη φιλμογραφία του. Αφημένη στην τεμπε-
λιά και τον αυτόματο πιλότο, κάνει τον τίτλο 
να μοιάζει σχεδόν αστείος και θλιβερός.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZJpJZZp9OA4
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZJpJZZp9OA4
http://www.imdb.com/title/tt1829012/?ref_=sr_2
https://www.facebook.com/Passion.lefilm?ref=ts&fref=ts
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