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Από τις επτά κινηματογραφι-
κές πρεμιέρες της περασμένης 
Πέμπτης, θριαμβευτής στην 
κορυφή του ντόπιου box-office 

για το τετραήμερο βρέθηκε να είναι η τελευ-
ταία ταινία... με τη Barbie! Σοκ στην αγορά, 
λέει. Μάλλον δεν είδαν καλά τι είχε βγει στις 
αίθουσες...

Ειλικρινά, ποια άλλη ταινία θα μπορούσε να 
αντιμετωπίσει τη... λαίλαπα της Barbie, με τα 
κοριτσάκια να τραβολογάνε μανάδες από το χέρι, 
ουρλιάζοντας για να πάνε σινεμά; Μιλάμε για 
ζήτηση, όχι αστεία. Ούτε παραμύθιασμα από 
την «κριτική» που σκοντάφτει στη γλώσσα της, 
βγάζοντας όλα τα φιλμ... ικανοποιητικά («δύο 
αστεράκια» alert...) για κατανάλωση. Δε μασάει 
(εκτός αν είναι... σοκολάτα) ο κόσμος άλλο δού-
λεμα, είναι και σφιγμένος, θέλει κάτι πραγμα-
τικά σπουδαίο ή διαφορετικό για να μπει στον 
κόπο, να βγει έξω και να τα σκάσει. Μετρητά, 
ζεστά και χειροπιαστά. Προσφορά και ζήτηση. If 
you build it, they will come. Επτά ταινίες, δεκά-
δες κινηματογραφικές αίθουσες στο... μεροκά-
ματο του τρόμου.

Όχι, δεν είναι πρόβλημα της «κρίσης» όταν η 
ταινία δεν αφορά. Δεν είναι λάθος του κόσμου 
όταν μια ταινία δυναμικής 1.000 - 5.000 εισι-
τηρίων απλώνεται σε 20 κινηματογράφους και 
βάλε, για να εξαφανιστεί ηττημένη μέσα σε τέσ-
σερις μέρες. Είναι, όμως, αξιοζήλευτο, να βγαίνει 
ένα φιλμ σαν το «Χαμένο Παράδεισο» σε μια 
και μοναδική αίθουσα και να κόβει 1.000 εισιτή-
ρια, κάνοντας το θεατή να αισθανθεί πως μπήκε 
σε σινεμά και ουχί σε νεκροταφείο... Γιατί είναι 
τρομακτικό να παρακολουθείς ταινία σε κινημα-
τογράφο 300 (και βάλε) καθισμάτων... μόνος!

Από δίπλα, το Βατερλό των οσκαρικών ταινιών 
που συνεχίζονταν, το οποίο δηλώνει ξεκάθαρα 
δύο πράγματα: α) ο κόσμος δεν ψάχνει (βλακω-
δώς) στα «συνεχίζονται», λες και οι ταινίες έχουν 
ημερομηνία λήξης που δεν ξεπερνά την πρώτη 
εβδομάδα (σοβαρό και γνωστό πρόβλημα, πλέον) 
και β) όταν η πειρατεία έχει αλώσει όλα αυτά τα 
φιλμ εδώ και μήνες, ψάξε βρες το δίκιο σου στα... 
routers. Χα! (Οκτώ οι νέες ταινίες από σήμερα. 
Μάθανε ότι γ...)

Editorial
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Hλίας Φραγκούλης

http://www.iliaskyriazis.com/
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ΟΖ ΜΕΓΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ (2013)
(OZ THE GREAT AND POWERFUL)

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας που λέει πως 
είναι μάγος (ψέμα) και 
πάει σ’ ένα παλάτι με 
τρελό χρυσό, που ούτε 
στο όνειρό τους τα ενε-
χυροδανειστήρια, και 
του λένε να σκοτώσει την 
κακιά τη μάγισσα, που 
είναι μια πρασινομούρα. 
Μόνο άμα έχεις ανίψι, 
αλλιώς, θα πάρεις κι εσύ 
μια κάποια απόχρωση...

7 mΑΡTΙΟΥ 2013 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Περιπέτεια Φαντασίας

Σκηνοθεσία 
Σαμ Ρέιμι

Καστ 
Τζέιμς Φράνκο, 
Μίλα Κούνις,  
Ρέιτσελ Βάις,  
Μισέλ Γουίλιαμς,  
Ζακ Μπραφ 

Διάρκεια 
130’

Διανομή  
FEELGOOD

Απατεωνίσκος ταχυδακτυλουργός τσίρκου παριστά-
νει το μάγο για να καρπωθεί τα πλούτη και το βασι-
λικό αξίωμα παραμυθένιου τόπου, οι κάτοικοι του 
οποίου βλέπουν στο πρόσωπό του τον ήρωα μιας προ-
φητείας που τους σώζει από τη σατανική απειλή μιας 
κακιάς μάγισσας.

Έχουν υπάρξει αρκετές εκδοχές του «Μάγου του Οζ» (η πιο 
αγαπητή, του 1939, δεν ήταν καν η πρώτη, προϋπήρχε το ομώ-
νυμο, βωβό φιλμ του 1925), το sequel... κακούργημα του 1985, 
ακόμη και το υπερεπιτυχημένο, συγγενές θεατρικό μιούζικαλ 
«Wicked» (που αφηγείται το πριν και το μετά του μαγικού 
τόπου του Οζ από τη σκοπιά των μαγισσών), όμως, κανείς 
μέχρι σήμερα δε δοκίμασε να γυρίσει ένα prequel το οποίο θα 
εξηγούσε το μυστήριο γύρω από τον ονομαστό χαρακτήρα του 
έργου και το πώς έγινε ο μέγας και παντοδύναμος μάγος. Η 
τεράστια επιτυχία της «Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων» του 
Τιμ Μπέρτον έδωσε το πράσινο φως για την αναζήτηση ενός 
project αντίστοιχα παραμυθένιου κι έτσι αυτή τη στιγμή βρι-
σκόμαστε μπροστά σε μια ταινία προφανών προδιαγραφών 
για το genre, από ένα studio που ξέρει πώς να το χειριστεί 
καλύτερα απ’ όλους, αφού το όνομα της Disney είναι εκείνο 
που σκέφτεσαι πρώτο όταν ακούς για κινηματογραφικά 
παραμύθια.

Το «προκάτ» δεν είναι πάντοτε - ή απαραίτητα - κακό. Ειδικά 
όταν υποστηρίζεται από κάτι ξεκάθαρα θεαματικό, που δεί-
χνει τα λεφτά που έπεσαν και τις σαφείς προθέσεις του. Με 
την επικάλυψη του παραμυθιού και μια επιπλέον συναισθη-
ματική νότα (εξαιτίας του παλιού φιλμ του Βίκτορ Φλέμινγκ), 
το «Οζ Μέγας και Παντοδύναμος» του Σαμ Ρέιμι προ-
σφέρει αυτό που θέλεις να δεις, όχι όμως και αυτό που... δεν 
φαντάζεσαι. Κοινώς, ακολουθεί τα γνώριμα μονοπάτια του 
yellow brick road, ανανεώνει την όψη του ξεθωριασμένου 
Technicolor με άψογο 3D animation, αλλά δεν ξεπερνά τη 

του Ηλία Φραγκούλη
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δημιουργικότητα των όσων ήξερες ή περιμέ-
νεις από την ιστορία του μάγου του Οζ, δεν 
τολμά να ξεφύγει από τα στερεότυπα της 
extravaganza για... όλη την οικογένεια. Αυτό 
του στερεί την απογείωση μέσω της τρέλας, 
του camp, της φαντεζί υπερβολής που θα 
έκανε το ενήλικο κοινό να εκστασιαστεί και 
να θέλει να ξαναδεί, αμέσως μετά, και την 
ταινία του ‘39.

Ο νέος «Οζ» ξεκινά μαυρόασπρος, για να 
κάνει το αναμενόμενο αφηγηματικό του 
homage στο παρελθόν και περνά στον τετρά-
χρωμο κόσμο του φανταστικού για να μας 
μπάσει στην πλοκή και να μας συστήσει τις 
κυρίαρχες, γυναικείες παρουσίες του φιλμ. Ας 
μην απατώμεθα. Με το που θα δεις τη Ρέιτσελ 
Βάις, ξέρεις τι ακριβώς αντιπροσωπεύει, άρα 
περιμένεις την έκπληξη από κάπου αλλού 

(και θα την έχεις). Η Μισέλ Γουίλιαμς παίζει 
την καλή μάγισσα Γκλίντα με μια... stoned 
αθωότητα που σου βγάζει κι ένα λανθάνον 
χαμόγελο, ενώ η Μίλα Κούνις προσπαθεί να 
ισορροπήσει ανάμεσα στην κρυμμένη οργή 
και τη θηλυκή κατεργάρα που θα κάνει τα 
πάντα για τον καλό της. Όσο για τη Wicked 
Witch of the West, η Μάργκαρετ Χάμιλτον δε 
θα ήταν καθόλου ευχαριστημένη αν μάθαινε 
πως πρέπει να συγκριθεί με μια εμφάνιση 
επιπέδου... χορού μεταμφιεσμένων!

Ο Τζέιμς Φράνκο δεν αλλάζει ποτέ τον τόνο 
στο παίξιμό του, ούτε όταν υποδύεται τον 
καταφερτζή λωποδύτη ούτε όταν μετατρέπε-
ται σε πραγματικό ήρωα που κάνει θαύματα 
με τις οπτικές ψευδαισθήσεις τις οποίες δημι-
ουργεί (μια από αυτές, φυσικά, μας πηγαίνει 
πίσω, στις αρχές της Τέχνης του κινηματο-
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Η όλη «μυθολογία» γύρω από το «Μάγο 
του Οζ» δεν ακουμπάει τόσο το ελληνικό 
κοινό (και εκεί φταίει η σχετική... απώ-
θηση προς το είδος του μιούζικαλ), δυστυ-
χώς. Άρα, η ταινία του Ρέιμι θα μιλήσει 
περισσότερο στους fans του φανταστικού, 
στους λάτρεις του παλιού Χόλιγουντ και 
σ’ εκείνους που αναζητούν τη φυγή μέσα 
από το θέαμα. Αυτοί θα το διασκεδάσουν. 
Είναι κρίμα που δε διανέμεται και μετα-
γλωττισμένη version, το φιλμ ενδείκνυται 
για μικρότερες από τα 13 ηλικίες. Στο 3D, 
φαίνεται πως έχει γίνει σωστά η δουλειά 
από τα γυρίσματα, όμως, το εφέ των αντι-
κειμένων που «ίπτανται» προς τη μεριά 
του θεατή πάντοτε... βρίσκει τα όριά του 
στην άκρη της οθόνης, και το ερώτημα 
που βασανίζει τις παλαιότερες γενιές του 
κινηματογραφικού κοινού επανέρχεται: 
ποιοι φωστήρες των studios περιόρισαν 
τα τρικ του τρισδιάστατου θεάματος στο 
πλαίσιο μιας απλής προοπτικής εντός του 
κάδρου;

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

γράφου, ως της μεγαλύτερης μορφής... απά-
της στον κόσμο!) για να τρέψει σε φυγή το 
Κακό. Δεν είναι λάθος το κάστινγκ, απλά, ο 
Ρέιμι δεν τον έχει καθοδηγήσει σα να είναι 
ο πρωταγωνιστής. Ακόμη και ο τελευταίος, 
όμως, είναι μετρημένος μπροστά στην εκτέ-
λεση ενός digital update του θρυλικού μύθου 
του «Οζ», αν και φέρνει εις πέρας αλάνθαστα 
την «παραγγελιά» του. 

Τελικά, το βασικό πρόβλημα του «Οζ Μέγας 
και Παντοδύναμος» είναι η απουσία μιας... 
over the rainbow πνοής, που δε θα φοβόταν 
τον ίσκιο του κλασικού έργου του Φλέμινγκ. 
Η τόλμη, όμως, μάλλον δεν περνάει εύκολα 
τα σύνορα της Disney, πόσω μάλλον όταν το 
κόστος της παραγωγής μετράει μερικές εκα-
τοντάδες εκατομμύρια δολάρια...

http://kapringen.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UwoaDO1YYbM
http://www.imdb.com/title/tt1623205/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/OzTheGreatAndPowerful?ref=ts&fref=ts
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ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 
ΤΗΣ ΟΜΙΧΛΗΣ (2012)
(V TUMANE)

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Σεργκέι Λοζνίτσα

Καστ 
Βλάντιμιρ Σβίρσκι, 
Βλαντισλάβ Αμπάσιν, 
Σεργκέι Κολέσοφ, 
Γιούλια Πέρεσιλντ,  
Κίριλ Πετρόφ

Διάρκεια 
127’

Διανομή  
SEVEN FILMS

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου 

Εργάτης στους σιδηρόδρομους, που συλλαμβάνεται 
μαζί με άλλους τρεις συναδέλφους του ως ύποπτος 
σαμποτάζ, είναι ο μόνος που, για έναν ανεξήγητο 
λόγο, γλιτώνει την εκτέλεση και αφήνεται ελεύθερος. 
Υποπτευόμενοι ότι «πουλήθηκε» στους Γερμανούς, 
δύο αντάρτες τον βρίσκουν και ετοιμάζονται να τον 
εκτελέσουν. Το σχέδιο, όμως, δεν πηγαίνει όπως 
προγραμματίστηκε και οι τρεις άνδρες βρίσκονται 
απομονωμένοι μέσα στο δάσος, χωρίς να είναι πλέον 
ξεκάθαρο ποιος είναι προδότης και ποιος όχι.

Το «Πρόσωπο της Ομίχλης» είναι η μόλις δεύτερη ταινία 
μυθοπλασίας του Σεργκέι Λοζνίτσα, η οποία, αναμενόμενα, 
κουβαλά την προϊστορία του σκηνοθέτη στη δημιουργία 
ντοκιμαντέρ. Αφενός, φαίνεται η ικανότητα του Λοζνίτσα να 
δημιουργεί πλάνα απαράμιλλης ομορφιάς, κινηματογραφώ-
ντας ατμοσφαιρικά τα δάση και την ομίχλη που σκεπάζει τη 
Σοβιετική Ένωση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αφε-
τέρου, όμως, δεν παραμελεί ποτέ τους άνδρες πρωταγωνιστές 
του, προσπαθώντας να εξερευνήσει τα πραγματικά αίτια των 
πράξεών τους και, τελικά, τις ίδιες τις έννοιες της προδοσίας 
και των ηθικών δεσμεύσεων. 

Η αφήγηση ξεκινά με ένα εντυπωσιακό μονοπλάνο, το οποίο 
εισάγει το θεατή στο κοινωνικό περιβάλλον όπου γεννιέται η 
ιστορία, αλλά και απεικονίζει την εκτέλεση που πυροδοτεί τα 
γεγονότα. Στη συνέχεια, ο Λοζνίτσα συστήνει το Σουσένια, 
τον μοναδικό που γλίτωσε τη θανατική ποινή, αλλά και τους 
δύο αντάρτες, τον Μπούροφ και τον Βόιτικ, οι οποίοι υπο-
πτεύονται πως ο λόγος γι’ αυτό ήταν πολύτιμες πληροφορίες. 
Ο Λοζνίτσα ξεκινά την ιστορία γραμμικά, όμως, στην πορεία, 
θα γυρίσει πίσω το χρόνο τρεις φορές, μία φορά για τον κάθε 
πρωταγωνιστή, ώστε να ρίξει φως στο παρελθόν τους και να 
περιγράψει όσο γίνεται καλύτερα την πολυπλοκότητά τους. 

7 mΑΡTΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Δεν ξέρω τι είναι αυτό το 
Λοζνίτσα, φοβάμαι και 
την ομίχλη... Κουλτουριά-
ρικο, ε; Ούτε απ’ έξω!
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Έχουν όντως δίκιο ο Μπούροφ και ο Βόιτικ 
να υποπτεύονται το Σουσένια; Είναι ο Σου-
σένια ο μόνος που υπέπεσε στο ατόπημα της 
προδοσίας; Πόσο ηθικά άμεμπτοι είναι οι 
άλλοι δύο; Και όταν η ομίχλη πέσει, ποιος θα 
έχει απομείνει για να συνεχίσει τον αγώνα 
του; 

Ο Λοζνίτσα υποστηρίζει ότι, υπό την απειλή 
του πολέμου, οι ηθικές αξίες θολώνουν και 
τα ιδανικά και τα πιστεύω θυσιάζονται πολύ 
πιο εύκολα. Αλλά, το σημαντικότερο απ’ όλα, 
δεν είναι το γεγονός το ίδιο, αλλά η αντίληψη 
των άλλων για τα πεπραγμένα. Είτε ο Σου-
σένια κάρφωσε τους συντρόφους του στους 
Γερμανούς είτε όχι, το στίγμα της προδοσίας 
παραμένει στο μυαλό, χωρίς να υπάρχει η 
ανάγκη της επιβεβαίωσης. Η εξακρίβωση 
της ενοχής δεν είναι αναγκαία για να υπάρ-
ξει καταδίκη και η κρίση είναι ακόμα πιο 
αυστηρή, όσο υπάρχει ο φόβος του κριτή για 
τον ίδιο του τον εαυτό.

Οι ρυθμοί είναι ομολογουμένως αργοί, όμως, 
αυτό έχει γίνει σχεδόν αυτονόητο για τον 
σύγχρονο κινηματογράφο των πρώην σοβιε-
τικών χωρών. Εξάλλου και η ίδια η φύση της 
ιστορίας δεν ευνοεί γρηγορότερη αφήγηση. 
Ο Λοζνίτσα επικεντρώνεται στην υπόγεια 
ένταση της κατάστασης για να δημιουργή-
σει ένα άτυπο θρίλερ, που προβληματίζει 
σχετικά με το έγκλημα και την τιμωρία, την 
προκατάληψη και το χάσμα μεταξύ πράξης 
και ιδεολογίας, χωρίς, όμως, να γίνεται ποτέ 
προφανές. 

Δυστυχώς, η ταινία αποκλείει το ευρύ κοινό 
με αυτή την προσέγγιση, καθώς η παρα-
κολούθησή της προϋποθέτει εξοικείωση με 
αυτόν τον τρόπο αφήγησης. Παρ’ όλα αυτά, 
το «Πρόσωπο της Ομίχλης» έχει κάτι ουσι-
αστικό να πει, το οποίο ξεπερνά, τελικά, το 
κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της εποχής στην 
οποία διαδραματίζεται, και αφορά ακόμα και 
το σήμερα.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αργοί ρυθμοί, ατμοσφαιρική κινηματο-
γράφηση, ενδιαφέρουσες θεματικές αλλά 
απαιτητική παρακολούθηση. Το «Πρό-
σωπο της Ομίχλης» έχει τις χάρες του, 
μαγνητίζει με την ομορφιά του κατά στιγ-
μές, και προβληματίζει με την ιστορία του 
πολέμου και του αμοιβαίου φόβου, όπως 
κυριαρχούσε στην κοινωνία της εποχής. 
Είναι, όμως, μόνο για εξοικειωμένο με 
αυτό τον τρόπο αφήγησης κοινό.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.inthefog-movie.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qy3TsHE-Rhg
http://www.imdb.com/title/tt2325741/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/pages/Im-Nebel-%D0%92-%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5/113347242161288
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ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΑΗ (2012)
(Après Mai)

Είδος 
Δράμα Περιόδου

Σκηνοθεσία 
Ολιβιέ Ασαγιάς

Καστ 
Κλεμάν Μεταγιέ, 
Λολά Κρετόν,  
Φελίξ Αρμάν,  
Καρόλ Κομπ,  
Ίντια Μενουέζ,  
Ουγκό Κοντσελμάν

Διάρκεια 
122’

Διανομή  
ONE FROM THE HEART

του Άγγελου Μαύρου

Παρίσι, 1971: μπλεγμένο μετά τον σοβαρό τραυμα-
τισμό ενός φύλακα κατόπιν νυχτερινής επιδρομής 
graffiti στο σχολείο του, το παρεάκι ακτιβιστών τελει-
οφοίτων ενός εκκολαπτόμενου ζωγράφου αποδρά 
σε… διακοπές. Ο «σκοπός», η διαλεκτική, οι γνωρι-
μίες, οι έρωτες και οι επιλογές τους θα τους ενώσουν 
και, μοιραία, θα τους χωρίσουν σε ένα καλοκαίρι 
ανακάλυψης του εαυτού τους και της ζωής.

Οι ιδέες κι ο ιδεαλισμός της επανάστασης. Η αναζήτηση του 
νοήματος στην πολιτική και στο βίο - λόγω και έργω (και η 
επιβεβαίωση του ενός από το άλλο). Το πύρωμα της έκφρα-
σης των νιάτων. Η τέχνη ως προσωπικό κάλεσμα και όπλο 
αντίδρασης. Το sex’n’drugs’n’rock’n’ folk μαύλισμα. Το πρώτο 
ξόδεμα των (ευσεβών) πόθων. Το πάθημα και μάθημα του 
μοναχικού συμβιβασμού. Παλεύοντας με τα ανωτέρω στη 
συνείδησή του, αλλά θέλοντας τον κόσμο και θέλοντάς τον 
τώρα ως νωπογραφία του ιδεολογικού, εμπειριακού, συναι-
σθηματικού fluxus της αγωνιστικά ανήσυχης μερίδας των 
lycées, άμεσων κληρονόμων του Μάη του ’68, αυτός ο διάδο-
χος του πιο γάργαρου, λαγαρού «L’ Eau Froide» του Ασαγιάς 
από το 1994 έχει τα μπατίκ, το κοινόβιο (ακόμη και σε Ιταλία 
και Αγγλία) και τον πολύγραφο αλλά τυπώνει την προκήρυξή 
του και πετάει τη μολότοφ κάπως... je m’ en fous.

Η ταινία είναι σε σημαντικό βαθμό αυτοβιογραφική, αλλά 
να είναι γι’ αυτόν το λόγο που ο auteur «γράφει», επιδεικνύ-
οντας την απερίσκεπτη αυτενέργεια των άγουρων ηρώων 
του, το υπόβαθρο τόσο των ρεζουμέ τους όσο και του ξεσηκω-
μού τους; En tout cas, το τόσο ελληνικό «Γονείς δεν έχουν;» 
(ο μπαμπάς τού κεντρικού ήρωα «σκάει» τουλάχιστον, και 
μάλιστα ως παραγωγός τηλεοπτικών ταινιών) και το «What 
are you rebelling against?» ανακύπτουν στο νου - ακόμη κι αν 
δεν είσαι μαμάκιας fan του «The Wild One». Και δεν είναι η 
μόνη συνιστώσα εδώ που δεν έχει πήξει το μυαλό της.

7 mΑΡTΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Δύο αδέλφια Αλβανοί στη 
Θεσσαλονίκη; Θα τους 
είχε τελειώσει ο φραπές...
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Η φαντασία στην εξουσία του ηλεκτρικού 
soundtrack δεν το καθιστά τη γιάφκα όπου 
μπορεί να μαζευτεί το θα’ θελε εκρηκτικό 
υλικό των σούρτα φέρτα τζόβενων, έστω κι 
αν αντηχεί, σημαίνον σχόλιο, το «Why are 
we Sleeping?» των Soft Machine στην πιο 
φευγάτα (κυριολεκτικά και μεταφορικά) 
ηλεκτρισμένη σεκάνς, της ναρκωτελεσιδικίας 
τού party με το άλμα στους… πυρήνες της 
φωτιάς – που, όμως, αυτοκτονεί συνδεσμολο-
γικά σε ένα άβγαλτο dissolve.

Με το νατουραλισμό να είναι ο ινστρούχτο-
ρας εδώ και σε… επίπεδο μπίρι μπίρι και 
από άποψης look (το ταγάρι της περιόδου 
εμφανώς καλλιτεχνημένο), η ντουντούκα 
του κάστινγκ έχει συσπειρώσει ένα συνδι-
κάτο από φυσικά μεν, μοντέλα δε, και αυτό 
αποστερεί το bigger than life γκελ τους στο 
θεατή, ενώ η καλοκαιρινή on the road τρόικα 
(μαζί/χώρια/μαζί, αλλιώς, για λίγο) του χρο-
νικού τους είναι σα να έχει βγάλει από πάνω 
της το αμπέχωνο του… serial. 

Θα άξιζε τον κόπο αυτό το φιλμ να έχει επι-
διώξει να κάνει κεφάλι και να «φτιάξει» το 
θεατή ως μίνι σειρά (όπως το υπερεκτιμημένο 
«Carlos») ή, ακόμα καλύτερα, σε ευάριθμα 
επεισόδια, όπως το αξέχαστο «Die Zweite 
Heimat» του Ράιτς, ο γερμανικός κονσερβα-

τουάρ 60’s - 70’s οιονεί πρόγονός του. Αλλά 
τότε ο Ασαγιάς θα υποχρεωνόταν ίσως να 
προδώσει τα ιδανικά του («πουλώντας» τους 
αγώνες μιας γενιάς) ή τα μυστικά του («που-
λώντας» το δικό του παρελθόν). Ας είναι. Θα 
μείνουμε μ’ αυτό το «Οι Ονειροπόλοι», αναρ-
χικοί και «Σχεδόν Διάσημοι» «Συνήθεις Ερα-
στές». Αλλά έτσι δεν ανοίγει αυτή η γαλλική 
Βίλλα Αμαλία. Quel daumage…

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Πρώην γεγέ ή του Πολυτεχνείου, θα σου 
ξυπνήσει μνήμες. Aντιεξουσιαστή, θα σου 
«μιλήσει» (αλλά μπορεί και να το βρεις 
ψευδορετρό μπουρζουά). Francophone 
μιας κάποιας ηλικίας, είναι συντρόφι. 
Μουλτιπλεξά, tu veux pas. 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.officineubu.com/qualcosa-nellaria-apres-mai/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3vbb0PEMs3E
http://www.imdb.com/title/tt1846472/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/qualcosanellaria?ref=ts&fref=ts
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BLACK BOX (2013)

Είδος 
Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία 
Γεράσιμος Ρήγας 

Διάρκεια 
70’

Διανομή  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

του Άγγελου Μαύρου

Σε μια ειδική κατασκευή, σπουδαστές της ΚΣΟΤ 
διδάσκονται, προβάρουν και στο τέλος της χρονιάς 
παρουσιάζουν σε ολιγομελές κοινό in progress εργα-
σίες τους στο σύγχρονο χορό. Τι σκέφτονται, τι νιώ-
θουν, τι επιδιώκουν, τι «επικοινωνούν» στο Μαύρο 
Κουτί; 

Μια αίθουσα μαθημάτων όπου κατά τη διάρκεια του έτους 
τα «παιδιά» καθοδηγούνται από αναγνωρισμένους επαγγελ-
ματίες συναδέλφους τους (μπορεί και για μοναδική φορά, σε 
μια θητεία που ίσως να μην ανθίσει σε καριέρα ποτέ) στην 
επεξεργασία προς εκτέλεση κομματιών, και η συνακόλουθη 
παράσταση σε 100 ανθρώπους του «χώρου», που μπορεί να 
τους «φτιάξει» ή να είναι η τελευταία τους παρουσία ως καλ-
λιτεχνών υπό το φως του προβολέα. ΟΚ, παίζει ίσως «Fame 
Story» (όχι πάντως μέσα στην ταινία), αλλά δεν είναι διαγω-
νιστικό reality της ιδιωτικής, ξέχνα εντελώς το «Dancing with 
the Stars». Καλό, κακό; Και από τα δύο.

Πιο εστιασμένη επανεπίσκεψη του filmer στην Κρατική 
Σχολή Ορχηστικής Τέχνης μετά το ντεμπούτο του «Συνή-
θειες» του 2005, η ταινία σε παίρνει από το χέρι (όχι από το 
χεράκι) και εν προόδω, οσοδήποτε αδέξια, συλλαμβάνεις τον 
εαυτό σου να στροφάρεις μαζί της. Αρχικά από απόσταση, 
και με το φιλοπερίεργο πνεύμα τού νεοεισερχόμενου στο 
σκοτεινό άδυτο του στο ψάξιμο προγράμματος διδασκαλίας, 
του - όπως κι εκείνοι - φοιτητή. Μετά, ανάλογα με το βαθμό 
προσβασιμότητας, δυσκολίας και επιτυχημένης εκτέλεσης 
του εκάστοτε νούμερου (ένα ντουέτο και, κυρίως, ένα γυναι-
κείο solo αλυσιδωτών κυματιστών συσπάσεων εν κινήσει θα 
ενθουσιάσουν ακόμα και τα street dance crews), ως από το 
κάθισμά σου δέκτης, σκλάβος της Τερψιχόρης. Και, τέλος, 
ως κινηματογραφόφιλος που τον τραβάει απ’ το μανίκι μία 
dance ταινία απ’ τ’ αριστερά και μία τεκμηρίωσης απ’ τα 
δεξιά.

7 mΑΡTΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Ντοκιμαντέρ που χορεύ-
ουνε. Τσικνοπέμπτη είναι, 
σου λέει. Τις υπόλοιπες 
μέρες, για τους εξαρτημέ-
νους στο «Dancing with 
the Stars». Εκείνους που 
δεν κύλησαν στην πρέζα, 
δηλαδή..
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Τι διαπιστώνεις σ’ αυτό το μπαλέτο; Στην 
πρώτη ποζισιόν, το ταλέντο του δημιουργού 
των «Πάρβας, Άγονη Γραμμή» και «100» να 
ψυχανεμίζεται, να παρατηρεί και να ανεβάζει 
στη σκηνή του φακού τις ελάσσονες φύσει 
κινήσεις (λεκτικές / σωματικές) των ανθρώ-
πων του - και αταλάντευτη την επιθυμία του 
και την ικανότητά του να τους πλησιάζει, να 
τους «χειρίζεται» και να τους καταγράφει 
πρώτα ως τέτοιους. Αλλά και εκείνη τού να 
λυγίζει στο μοντάζ, συνήθως προσφυώς, τις 
αρθρώσεις και τα μέλη του one on one υλι-
κού του, επιτρέποντας τις ρωγμές της ατέ-
λειας, του σφάλματος σε μια τοποθέτηση της 
γλώσσας (του στόματος ή του σώματος), που 
αφήνει να φανεί η εύθραυστη μέσα υποδομή, 
το μυαλό και η ψυχούλα του performer.

Ταιριαστά, απτά και απλά εκλεπτυσμένες 
σε μαύρο background και σποραδικά απο-
καλύπτοντας επιπλέον κάτι από την αύρα, 

το «σκεπτικό» και το habitat του μοντέρνου 
χορού, οι συνεντεύξεις μένουν ανά διαστή-
ματα στον αέρα από τις… ντάμες τους, στη 
χαμηλότερη του επιθυμητού ποιότητα στο 
«κορμάκι» και την ευκαμψία digital λήψεων, 
και στη χαμηλότερη του επιθυμητού ποιό-
τητα αρκετών από τα μετα-πλιέ των υποκει-
μένων της ταινίας. Ναι, είναι πρόθεση και 
μέρος του προγράμματος, του show το να 
πάρουμε μάτι ό,τι υστερούν όλοι οι ερμηνευ-
τές εκτός ενός στο αυτοσχεδιαστικό tutoring 
του Τόνο Λάτσκι, το ίδιο και η με καθυστέ-
ρηση ανταπόκριση ή οι ασυγχρονίες σε ένα 
άλλου τύπου corps - αλλά αυτό δεν επανορ-
θώνει για τις μικροαπογοητεύσεις του θεά-
ματος. Είμαστε τόσο πίσω ως εκπαιδευτικό 
σύστημα (ή ως χώρα) και στις γκραχαμικές 
αντιπιρουέτες; 

Αν ναι, γιατί ο Ρήγας δε βρίσκει τον (δικό 
του, στις μύτες των ποδιών) τρόπο να το 
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Επίδοξε ή κατά φαντασία Βιμ Βαντε-
κέιμπους / Σιλβί Γκιγέμ, πας πετώντας. 
Dancer της φιγούρας του χαζοκουτιού, 
«Να η Ευκαιρία» σου για κάτι πιο σοφι-
στικέ. Νεολαία του πυρετού το Σαββατό-
βραδο, αλλού είναι το χοροπηδάδικό σου, 
εδώ τρως τούμπα. 

δείξει; Και ο διαγκωνισμός στις κουίντες, 
και το γκρεμοτσάκισμα των ονείρων που 
αναμένουν στη γωνία της αποφοίτησης, και 
το «εκλεκτό» ακροατήριο της μεγάλης βρα-
διάς; Χωρίς να λύνει και να δένει τις θεμα-
τικές πουέντ που πληγώνουν άσχημα, για 
ακόμη μια φορά σε ένα σπαγγάτο του, αυτός 
ο εγκρατής doc (αλλά μακριά από Άκραμ 
Καν ακόμα) παρτενέρ σε μια συμπαραγωγή 
της κρατικής ραδιοτηλεόρασης (τυχαίο; 
Δε νομίζω...), αποφεύγει να ματώσει. Είναι 
κρίμα. Μαύρο είναι το «παρκέ», το σήκωνε 
άνετα…
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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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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΩΓΟΥ: 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ (2012)

Είδος 
Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία 
Αντώνης Μποσκοΐτης

Καστ 
Λουκία Μιχαλοπούλου

Διάρκεια 
67’

Διανομή  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

του Ηλία Φραγκούλη

Κατερίνα Γώγου. «Κομπαρσιλίκι» του παλιού ελληνι-
κού κινηματογράφου; Κατά λάθος πρότυπο της ελλη-
νικής beat generation; Σύμβολο της κουλτούρας των 
Εξαρχείων; Ποιήτρια; Φίλη; Σύντροφος; Μάνα; Μπο-
ρεί ένα ντοκιμαντέρ να βρει τις απαντήσεις σε τόσα 
ερωτήματα που η ίδια διέγραψε μόνη της το ‘93;

Αισθάνθηκα μια κάποια αμηχανία παρακολουθώντας αυτό 
το ντοκιμαντέρ για την Κατερίνα Γώγου. Είχα βιώσει ξανά 
ένα παρόμοιο συναίσθημα κατά τη διάρκεια της προβολής 
ενός ντοκιμαντέρ για το Νίκο Νικολαΐδη, προ ολίγων ετών. 
Το αναφέρω επειδή και τα δύο έπασχαν από το ίδιο ακριβώς 
πρόβλημα: την εξιδανίκευση των cult ηρώων τους μέσα από 
ένα πλαίσιο περιθωριοποίησής τους, λες και μόνο εκεί έπρεπε 
να ανήκουν για να τιμηθούν δεόντως. Ενώ το πραγματικό 
ζητούμενο είναι να τους θυμόμαστε όλοι μας. 

Εξαιρετική περίπτωση καλλιτέχνη, με σπάνια και ιδιότυπη 
παρουσία στο χώρο των γραμμάτων και των τεχνών, η Κατε-
ρίνα Γώγου διέγραψε δύο απόλυτα ξεχωριστές πορείες στην 
καριέρα της, δεν επέτρεψε σε καμία να συγκρουστεί με την 
άλλη, πολέμησε για χρόνια με τα δικά της θεριά εκ των έσω 
κι έχασε το νόημα αυτού που λέμε ζωή το 1993. Από εκεί και 
πέρα, και με αφορμή τον «rock’n’roll» θάνατό της ή τα βιβλία 
που έγραψε και άφησε πίσω της, μεταμορφώθηκε σε ένα ιδα-
νικό στοιχειό για την κουλτούρα των Εξαρχείων - και κάπως 
έτσι προτιμά να την αντιμετωπίζει, μονοκόμματα, το ντοκι-
μαντέρ του Αντώνη Μποσκοΐτη, το οποίο αντιλαμβάνεται την 
πρώτη περίοδο της καριέρας της ως ηθοποιού σαν... υλικό 
αρχείου, σκηνές από παλιές ταινίες τόσο περαστικές όσο και 
οι εμφανίσεις της σε αυτές. Κι επειδή το κλίμα πρέπει να ταυ-
τιστεί με μνημόσυνο ή εκείνη τη rock (και καλά) μαυρίλα που 
φοριέται καλύτερα με το underground (μην τα ξαναλέμε...), 
το φιλμ είναι και ασπρόμαυρο. 

7 mΑΡTΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Ντοκιμαντέρ για εκείνο 
το τεντιμπόικο κορίτσι, 
που μετά το ‘ριξε στην 
ποίηση και τη ντρό-
γκα. Περίμενα πότε θα 
βγει κάνας χορηγός του 
«μετά», με το φέρετρο...
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Διαφωνώ με την αλλοίωση των εικόνων 
μνήμης, ειδικά όταν αυτές προέρχονται από 
κινηματογραφικές ταινίες, για χάρη - και 
μόνο - αυτής της «μουντίλας» που πρέπει να 
εκφράζει το καταραμένο, το έξω από το στε-
ρεότυπο του κοινωνικού πλαισίου, το οποίο, 
ναι, εξέφρασε η Γώγου μέσα από τα γραπτά 
της, όμως, πρέπει να καταλαβαίνει και ένας 
δημιουργός πόσο αφελής καταντά όταν κι 
εκείνος παγιδεύεται μέσα από άλλου τύπου 
στερεότυπα. Το «μαύρο» δεν είναι ούτε ιδέα, 
ούτε μια σκέτη απόχρωση. Πρέπει να γνωρί-
ζεις και από πού έρχεται και πού πατάει και 
τι κρύβει μέσα του.

Φυσικά, ο Μποσκοΐτης δεν επιχειρεί μια 
ψυχαναλυτική διερεύνηση στο χαρακτήρα - 
ή τον εκτροχιασμό της πορείας - της Γώγου, 
και ούτε έχει την πρόθεση να κρίνει τον 
άνθρωπο που μελετά. Η απόσταση, όμως, 
είναι ενοχλητικά προφανής, το ίδιο και η 
λατρεία προς την ποίησή της, η οποία ενίοτε 
φοράει το... φέσι του στόμφου της απαγγε-
λίας του εκάστοτε guest - φίλου - συνεργάτη 
ή, ακόμη χειρότερα, αποκτά διαστάσεις δρα-
ματοποίησης με τη Λουκία Μιχαλοπούλου να 
υποδύεται τη... ζοχαδιασμένη με τους πάντες 
και τα πάντα Γώγου!

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Οι άνθρωποι που γνωρίζουν τη δουλειά 
της Γώγου, και από το σινεμά αλλά και 
από τα βιβλία της, θα δουν ένα ίσως 
περιττό «εις μνήμην». Εκείνοι που δε 
γνωρίζουν τους ομιλητές στο φιλμ (ουδείς 
σκέφτηκε να προσθέσει κάποια γραφικά 
με τα ονοματεπώνυμα, αν όχι και την 
ιδιότητα του καθενός;), θα φύγουν με την 
απορία. Τα Εξάρχεια θα γεμίσουν... ρεσό.

official trailer

imdb

facebook page

link me

Το λιγότερο που έχεις να πεις είναι ότι πρό-
κειται περί χαμένης ευκαιρίας. Και, ειλικρινά, 
είναι άδικο για μια τόσο ιδιαίτερη φιγούρα 
που πέρασε από τη ζωή σα μια μυστηριώδης 
ύπαρξη αντίστασης. Σε τι, δεν καταλάβαμε 
ποτέ ακριβώς. Όχι ότι ελπίζαμε, κιόλας. 
Μερικά πράγματα στη ζωή - οφείλουν και - 
κρατάνε το μύθο τους καλύτερα έτσι...

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oLwMhDCZSeo
http://www.imdb.com/title/tt2429808/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/KaterinaGogouGiaTenApokatastaseTouMaurou?ref=ts&fref=ts
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THE PAPERBOY (2012)

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Ιδεαλιστής δημοσιογράφος, ο Γουόρντ, επιστρέφει 
στο χωριό του, κάπου στη Φλόριντα μιας άλλης, πιο 
μισαλλόδοξης εποχής, και μαζί με τον Λονδρέζο, 
μαύρο συνεργάτη, τον μικρό αδελφό του και την… 
υπερ-σεξουαλική μνηστή ενός διαβόητου θανατοποι-
νίτη, προσπαθεί να αθωώσει τον τελευταίο, ώστε να 
αποκαλύψει τη διαφθορά του δικαστικού συστήμα-
τος.

Ένα αστεράκι, για μια αποστομωτική ερμηνεία. Τελεία. Σε 
έναν τέλειο κόσμο οι προηγούμενες, μικρές προτάσεις θα 
αρκούσαν ως κριτική και θα ξεμπέρδευα με αυτό το ανοσι-
ούργημα του Ντάνιελς. Δε ζούμε, όμως, σε έναν τέλειο κόσμο. 
Και πρέπει να δώσω εξηγήσεις. Αφενός για τη «μια αποστο-
μωτική ερμηνεία» και αφετέρου για «το ανοσιούργημα».

Η μεν, λοιπόν, φέρει την υπογραφή της Κίντμαν. Που αλλάζει 
ρηξικέλευθα όχι μόνο την όψη της, αλλά και τη στάση του 
σώματός της, τον τρόπο που περπατά και κινείται, ακόμα και 
την αύρα της, θαρρείς, για να δώσει υπόσταση σε ένα πλά-
σμα τόσο εκκεντρικό και όμως τόσο αυθεντικό. «Τσούλα» με 
μεγάλη καρδιά και ατρόμητη, μη απολογητική σεξουαλικό-
τητα, η Σάρλοτ Μπλες της σχεδόν αγνώριστης Νικόλ Κίντμαν 
είναι ένα ακαταμάχητα γοητευτικό αμάλγαμα αντιθέσεων: 
ωμή και ταυτόχρονα ώριμη, προκλητική και όμως ευάλωτη, 
ετοιμόλογη αλλά ανασφαλής, και χυδαία και τρυφερή, ρεαλί-
στρια και συνάμα πέρα για πέρα ρομαντική.

Διχασμένη ανάμεσα στην ειλικρινή λαχτάρα ενός μετα-έφη-
βου και την ανάλγητη πείνα του θανατοποινίτη αγαπημένου 
της, η Σάρλοτ βλέπει και την αγάπη και την αλήθεια. Κάνει, 
όμως, το σωστό: αφήνει τον μεν να ζήσει όλη τη ζωή που 
έχει μπροστά του, και ακολουθεί τον βάρβαρο μνηστήρα 
της στο… λημέρι του στους βάλτους. Γνωρίζει πως εκεί δε 
θα αντέξει να ζήσει, αλλά επιμένει και ελπίζει, πως τελικά 

7 mΑΡTΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Ήταν η Νικόλ η Κίντμαν 
και είχε καύλες, τα άλλα 
δεν τα έπιασα. Μπορεί να 
έφταιξε που κοιμήθηκα. 
Ίσως.

Είδος 
Κοινωνικό Δράμα

Σκηνοθεσία 
Λι Ντάνιελς

Καστ 
Μάθιου ΜακΚόναχεϊ, 
Ζακ Έφρον,  
Νικόλ Κίντμαν,  
Μέισι Γκρέι

Διάρκεια 
107’

Διανομή  
ODEON
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εκείνος που επέλεξε για ιππότη της θα στα-
θεί αντάξιος των προσδοκιών της. Το σθένος, 
η γενναιότητα και η γενναιοδωρία τόσο της 
Σάρλοτ, όσο και της Κίντμαν λάμπουν σα 
διαμάντια μες τη λάσπη.

Λάσπη κυριολεκτική, γεννημένη και θρεμ-
μένη στη διαπεραστική ζέστη, την υγρασία 
και τα… αχαλίνωτα πράσινο και νερό της 
Φλόριντα. Και μεταφορική, αδηφάγος, του 
άπατου «βάλτου» της αφήγησης. Εκεί, που 
όλα βουλιάζουν - απτοί χαρακτήρες, γνώ-
ριμα κίνητρα, ανθρώπινα συναισθήματα, 
συναρπαστική σκέψη - και χάνονται, σε 
έναν γλοιώδη, άμορφο, πηκτό, κενά σοκαρι-
στικό, κατά λάθος camp και, ναι, αηδιαστικό 
αχταρμά, που συχνά πυκνά προκαλεί, κανο-
νικά, ναυτία. Τι και αν η retro υφή της εικό-
νας βάζει τα δυνατά της; Τι και αν η ποίηση 
ήθους της Κίντμαν δε φαλτσάρει στιγμή; Από 
ένα σημείο και μετά ούτε θέλεις, ούτε νιώθεις 
πως μένει κάτι όρθιο σε τούτο το φιλμ για να 
πιαστείς. Ώστε να μη βουλιάξεις και εσύ.

Δεν έχω διαβάσει το ομότιτλο βιβλίο του - 
συν-σεναριογράφου εδώ - Πίτερ Ντέξτερ 

(που, όμως, έτυχε πολύ καλύτερης κριτικής 
αποδοχής από την κινηματογραφική από-
δοσή του). Και δεν ήμουν από αυτούς που 
πίστεψαν στη «Μονάκριβη» - τη σφόδρα 
υπερτιμημένη προηγούμενη ταινία του Ντά-
νιελς, με τις 6 υποψηφιότητες και τα 2 κερ-
δισμένα Όσκαρ (δεύτερου γυναικείου ρόλου 
και διασκευασμένου σεναρίου). Ωστόσο, 
το κινηματογραφικό «Paperboy» με βρήκε 
απροετοίμαστη…

Για τον εξωφρενικό παραλογισμό της εξέλι-
ξής του, αφού είναι αδύνατο να καταλάβεις 
πώς και γιατί ιδεαλιστής δημοσιογράφος 
και Σία επιμένουν να υπερασπίζονται τον 
εν λόγω θανατοποινίτη από τη στιγμή που 
τον γνωρίζουν: όταν υποβάλλει την Μπλες 
σε εξ αποστάσεως στοματικό έρωτα (!) και 
δεν είναι απλά - όχι μόνο στην όψη - άσχη-
μος, αντιπαθής και άξεστος. Είναι απεχθής, 
έτσι όπως τον ενσαρκώνει ο Τζον Κιούζακ, 
στη χειρότερη, πιο αποκρουστική στιγμή 
της καριέρας του. Για την αχρείαστα άδικη, 
αδικαιολόγητα βάναυση και λανθάνουσα 
φοβική συμπεριφορά του απέναντι στον - με 
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ζόρι μεν, σαφώς πιο συμπαθή δε, ως ήρωα - 
Γουόρντ, καθώς του κάνει το σώμα και την 
ψυχοσύνθεση κιμά, μόνο και μόνο εξαιτίας 
της καταπιεσμένης ομοφυλοφιλίας του. Για 
την αδυναμία του, πλην ίσως της Μπλες, να 
αποκωδικοποιήσει και να ολοκληρώσει τους 
χαρακτήρες του. Ούτε καν η… κακομεταχει-
ρισμένη από τη μητριά, μαύρη υπηρέτρια 
της Γκρέι, που μας υποδέχεται στο φιλμ και 
γίνεται η αφηγήτριά του, δε μας διαφωτίζει 
για τις αιτίες της αγάπης της για τον μικρό 
γιο της οικογένειας. Εκείνος, υποθέτεις, τη 
βλέπει ως μητρικό υποκατάστατο. Εκείνη, 
όμως, που έχει τη δική της οικογένεια, τα 
δικά της παιδιά, γιατί τέτοια αδυναμία στο 
σκατόπαιδο; Μακάρι να μπορούσα να σου πω 
ότι η ερώτηση είναι ρητορική. 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ναι, αν πίνεις, πάση θυσία, νερό στο 
όνομα της Κίντμαν. ΟΧΙ, σε κάθε άλλη 
περίπτωση. Ειδικά αν η αίθουσα που 
θα επιλέξεις να το δεις πέφτει μακριά 
από… ντους, το οποίο θα αναζητάς απε-
γνωσμένα μετά, για να ξεβγάλεις όλη τη 
γλίτσα της αποστροφής.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.imdb.com/title/tt1496422/?ref_=sr_1
http://thepaperboy-movie.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0nQ7ZENG-Xo
http://www.imdb.com/title/tt1496422/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/ThePaperboyMovie?ref=ts&fref=ts
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ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (2013)

Είδος 
Κωμωδία

Σκηνοθεσία 
Δημήτρης Αρβανίτης

Καστ 
Κλέων Γρηγοριάδης,  
Άντα Λιβιτσάνου,  
Αθηνά Οικονομάκου, 
Ορέστης Τρίγκας,  
Δημήτρης Λιακόπουλος,  
Άννα Αδριανού,  
Μαρία Γεωργιάδου, 
Κωνσταντίνος  
Λάγκος, Ναντίν Ξηντάρα, 
Μάνος Παπαγιάννης,  
Κάτια Νικολαΐδου,  
Κάτια Δανδουλάκη

Διάρκεια 
94’

Διανομή  
ODEON

της Βικτωρίας Μιχαήλ

Μια αφέντρα-τατουατζού και ο πελάτης της, ένας 
ταξιτζής - οχετός. Μια διάσημη soprano και (η υπό τη 
σκιά της) κόρη της, σεναριογράφος που βλέπει ψυχο-
λόγο και μπανίζει υδραυλικό. Μια νυχτερινή ραδιο-
φωνατζού εκπομπής «σχέσεων» και η single mom 
νεαρή γειτόνισσά της. Μια trans ιδιοκτήτρια bar και 
ο «μικρός» από κάθε άποψη εραστής της. Ένα τρίο 
φοιτητών που «στήνουν» και κινηματογραφούν εξευ-
τελισμούς αχαΐρευτων κατά παραγγελία. Είναι για… 
δέσιμο;

Σε κάποιον αρέσει το «Μια Μέρα τη Νύχτα» του Πανου-
σόπουλου. Σε άλλον ο Αλμοδόβαρ. Σε έναν τρίτο η Μαλέα. 
Περί ορέξεως ουδείς λόγος, ακόμη κι όταν πρόκειται για 
σαλάτα. Είναι για… φτύσιμο, όμως, το πώς 7 σεναριογράφοι 
δεν μπόρεσαν να μηχανευτούν ένα φινάλε, χρησιμοποιώντας 
τουναντίον όπως να ’ναι το κύκλιο σχήμα μαζί με κάποια 
τσάτρα πάτρα «τι απέγινε ο καθένας» πλάνα και αγγλικούς 
(!) υπότιτλους, με λάθη (!!!). Αλλά, για κάτσε: αγγλικά ήταν 
και τα ζενερίκ αρχής και τέλους. Τι συνέβη; Μας πρόβαλαν 
τη version που θα υποβληθεί σε... ξένα Φεστιβάλ (αυτό θα πει 
φιλοδοξία για διεθνή καριέρα), στην πρεμιέρα της ταινίας;

Δεν ξέρουμε αλλά είναι μόνο η άκρη του παγόβουνου των 
κουσουριών τού, υπαρκτών ψυχαγωγικών αρετών, τρίτου 
φιξιόν μεγάλου μήκους του βετεράνου της (καθημερινής 
σαπουνέ, εσχάτως) τηλεόρασης, Δημήτρη Αρβανίτη, μιας 
κυριολεκτικά συμ-μετοχικής ταινίας: κανείς συντελεστής 
δεν αμείβεται, όλοι έχουν λαμβάνειν από τα κέρδη. Το ποια 
κέρδη, λαμβάνοντας υπόψη το σχεδόν ανύπαρκτο, εκνευ-
ριστικά αναντίστοιχο του εμπορικού δυναμικού τού φιλμ, 
marketing, είναι μια άλλη ιστορία. 

Και αυτή δεν την κατέβασε η κούτρα του σεπτέτου γραφίδων 
σε τούτο το «φύγε συ, έλα συ» σκετς κονέ (κάποιων πιθανώς 

7 mΑΡTΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Όχι, κουκλίτσα μου, 
ΟΥΤΕ μια νύχτα στην 
Αθήνα δεν σώζεται άμα 
δεις αυτό το πράμα. Και 
δεν έχει και σοκολάτες...
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από τα συρτάρια των επινοητών τους), με… 
κλεμμένα όνειρα από το «Όλα για τη Μητέρα 
Μου» ως το τζαρμουσικό «Μια Νύχτα στον 
Κόσμο» και σικέ επωδό την αθηναϊκή έδρα, 
με κάποια εξωτερικά (πλατεία Αβησσυνίας, 
κατάλαβες) και πλάνα δρόμων της πρωτεύ-
ουσας ως γέφυρες μοντάζ. Αυτό το τελευταίο, 
έχοντας το δύσκολο έργο να δραματουργή-
σει, κρύβοντας ταυτόχρονα τα ξέφτια της 
πλοκής, αναπόφευκτα εκτίθεται: το διπλό 
παίξιμο της σκηνής της αστυνομικής ανά-
κρισης είναι η editing πατάτα της σεζόν, ενώ 
σχεδόν εξίσου το έχει χάσει ένα crosscutting 
από την κατατεθλιμμένη μικροφωνατζού στη 
μανούλα - μανούλι γειτόνισσα. 

Η πρώτη ταινία εδώ και καιρό που - αν και 
γυρισμένη με τις κινηματογραφικότερες στην 
πιάτσα ψηφιακές κάμερες Red - υστερεί 
εν γένει σε σελιλοζική υφή (πιθανώς λόγω 
των τεχνητών φωτισμών), είναι τραβηγμένη 
απ’ τα μαλλιά και στην επίπλαστα μοδάτη, 
ανάμεσα στο industrial και το pop α λα… 
90’s, καλλιτεχνική διεύθυνση. Περαιτέρω 
κατηγορώ: είναι δυνατόν μια ηρωίδα να λέει 
ότι πάσχει από υψοφοβία και να μιλάει επί 
πεντάλεπτο ακουμπισμένη αμέριμνα στο 

άκρο ενός μπαλκονιού; Εδώ είναι. Είναι 
δυνατόν η ίδια καρακαλλόνα να λέει ότι 
«πάει παρακάτω», γιορτάζοντας την απελευ-
θέρωσή της (5 χρόνια μετά την εγκατάλειψή 
της με μωρό από μία καρικατούρα εραστή 
τον οποίο έχει μόλις βάλει με τσαγανό στη 
θέση του) μόνο και μόνο γιατί πρέπει να 
«δείξει» έτσι χαρακτήρα (νομίζει) η ταινία; 
Guess. Yes. 

Εντωμεταξύ, συνεδρίες ψυχανάλυσης με 
ντιβάνι μια μπάρα ποτάδικου, κατούρημα σε 
πλαστικό μπουκάλι δεμένου προκομμένου, η 
Αδριανού που για ώρα παίζει TV, η Γεωργιά-
δου που η υπόθεση εξαφανίζει στο δεύτερο 
μισό, ο σεξισμός και η ομοφοβία που υποτίθε-
ται ότι σατιρίζονται ανελέητα αλλά γυρίζουν 
boomerang, κόβουν το βήχα στο αβίαστο 
γέλιο που ενίοτε προκαλούν ο Γρηγοριά-
δης ως... κοκάκιας φανφαρόνος ταξιτζής με 
υβρεολογικό άχτι (η εμπειρία και καλή σχέση 
του σκηνοθέτη με τη διανομή στο χαζοκούτι 
αποδίδει εν πολλοίς στις ερμηνείες), οι μπρι-
όζοι διάλογοι κι εμπνεύσεις όπως ένα κατα-
στροφικό πάρτι γενεθλίων με καλεσμένους 
extras και η κορυφαία ατάκα της ταινίας 
(«Κομπάρσα εγώ;») από την αυτοσαρκαζό-
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Γουστάρεις sitcom χαζοκούτι made in 
Greece; Θα κυλιστείς χάμω (διαβάζεται 
διπλά). Θέλεις Έβδομη Τέχνη και τεχνική; 
Φύγε όπως είσαι.

official trailer

facebook page

link me

μενη, σε επιστροφή στο πανί μετά δεκαετίες, 
Κάτια Δανδουλάκη.

«Μόνο τις κουλτουριάρες δεν μπορώ. Αυτές 
μου ταράζουν το νευρικό σύστημα, να 
πούμε!», λέει σε ανύποπτη στιγμή ο ταρίφας 
της ταινίας. Για τις γυναίκες, αλλά θα μπο-
ρούσε κάλλιστα να μιλάει για ταινίες - κι 
αυτό νομίζω ότι υπαινίσσεται η πένα όπισθέν 
του. Αν το προκείμενο φιλμ έχει πάθει πολλα-
πλά λαλά, ευθύνονται τα πλείστα όσα άλλα 
κι όχι το arthouse. Πόσο… νυχτωμένος (στην 
Αθήνα ή οπουδήποτε) πρέπει να είσαι για να 
κατασκευάζεις και να πουλάς λαϊκό θέαμα 
και να μη βλέπεις μπροστά σου; 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4SAYzkrOW5Q
http://www.imdb.com/title/tt2091473/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/ANightInAthens
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ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (2013)
(SIDE EFFECTS)

Είδος 
Δραματικό Θρίλερ

Σκηνοθεσία 
Στίβεν Σόντερμπεργκ

Καστ 
Ρούνεϊ Μάρα,  
Τζουντ Λο,  
Κάθριν Ζίτα-Τζόουνς, 
Τσάνινγκ Τέιτουμ

Διάρκεια 
106’

Διανομή  
SEVEN FILMS

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Καταθλιπτική σύζυγος πρώην φυλακισμένου για ύπο-
πτες χρηματιστηριακές συναλλαγές, κάνει απόπειρα 
αυτοκτονίας και καταφεύγει σε ψυχίατρο και στα 
ψυχοφάρμακα. Οι παρενέργειές τους την κάνουν να 
σκοτώσει τον άνδρα της. Προσπαθεί να αποδείξει την 
αθωότητά της, ενώ η καριέρα και η ζωή του γιατρού 
της βουλιάζουν και η σχέση της με την πρώην γιατρό 
της αποδεικνύεται... ύποπτη.

Αισθάνθηκα μια κάποια αμηχανία πακαι από πού έρχεται 
και πού πατάει και τι κρύβει μέσα του.

Στη δήλωση - απειλή (ή υπόσχεση) του Στίβεν Σόντερμπεργκ 
ότι εγκαταλείπει το σινεμά επειδή απλώς του τέλειωσε, θα 
μπορούσε να απαντήσει κανείς ότι... ευτυχώς που θα μας 
αφήσει ήσυχους. Με 27 ταινίες σε 24 χρόνια, λίγοι σκηνο-
θέτες υπήρξαν τόσο παραγωγικοί και τόσο αναξιόπιστοι. Η 
καριέρα του κινείται από την πρωτοτυπία στην αρπαχτή και 
από το σκαμπανέβασμα στην απάτη. Όπως και να έχουν τα 
πράγματα, ο Σόντερμπεργκ έχει καταφέρει να πείθει Φεστι-
βάλ, διανομείς και ηθοποιούς πρώτης γραμμής που συνωστί-
ζονται στις ταινίες του.

Η «αποχαιρετιστήρια» (αν εξαιρέσει κανείς το τηλεοπτικό 
«Behind the Candelabra» για τη ζωή του Λιμπεράτσε) είναι 
από τις χειρότερες στιγμές του. Όχι γιατί είναι κακογυρι-
σμένη ή επειδή οι ηθοποιοί δεν είναι πειστικοί ή γιατί δεν 
την παρακολουθείς περιμένοντας τι θα γίνει παρακάτω. Οι 
«Παρενέργειες» είναι τόσο κακή ταινία, επειδή η σύλληψή 
της είναι εξωφρενική και φτηνή. Και πραγματικά απορεί 
κανείς γιατί, στην πλειοψηφία τους, οι ξένες κριτικές την 
είδαν με καλό μάτι.

Στην πραγματικότητα, η ίδια η ταινία είναι διπολική. Η 
ψυχική της διαταραχή βρίσκεται στο γεγονός ότι πρόκειται 
για δύο εντελώς διαφορετικά φιλμ, άτσαλα ραμμένα στη 

7 mΑΡTΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Οι μπάτσοι πουλάνε την 
ηρωίνη. Και στο Χόλι-
γουντ. (Καλή η τζιβιτζι-
λού, πάντως, να τα λέμε 
αυτά.)
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μέση, αλλά το ίδιο κακά. Το πρώτο μέρος 
αρχίζει ως ψυχολογικό δράμα, με υπόνοιες 
για τα κυκλώματα της φαρμακοβιομηχανίας 
και για τη δράση των ψυχοφαρμάκων, που 
μπορούν να σε οδηγήσουν σε υπνοβασία και 
φόνο. Η επιστημονική επάρκεια του σενα-
ρίου εξαντλείται στο αράδιασμα δραστικών 
ουσιών και εμπορικών ονομασιών. Όποιος 
ψυχίατρος τύχει να δει την ταινία, θα θέλει 
να κλείσει τον Σόντερμπεργκ για μια σειρά 
συνεδριών ECT (όπως λέγεται κομψότερα το 
ηλεκτροσόκ).

Από τη μέση και μετά, η ταινία τρώει φλασιά 
και γίνεται θρίλερ, διεγείροντας την αγωνία 
(not) για το ποιος, τελικά, έκανε το έγκλημα 
και πώς, για το ποια είναι τα κίνητρα όλων 
και για την προσπάθεια του ψυχίατρου να 
καθαρίσει το όνομά του, αποκαλύπτοντας ότι 
η σχέση της ασθενούς και της πρώην για-
τρού είναι... στενότερη απ’ ό,τι επιτρέπει ο 
ιατρικός κώδικας δεοντολογίας. Είναι σαν το 
«Sicko» να έχει μπει σε δοκιμαστικό σωλήνα 
μαζί με λίγο από «Bound» και λίγο από «Wild 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν θες να δεις πώς κινείται η φαρμακοβιο-
μηχανία, προτίμησε κανένα ντοκιμαντέρ. 
Αν θες να δεις λεσβιακό, κατέβασε καμιά 
τσόντα. Αν θες να δεις ταινία, δες οτιδή-
ποτε άλλο. 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

Things»! Και το αποτέλεσμα βρωμάει σα 
μουρουνόλαδο. Ο,τι και να πει κανείς για 
τους ηθοποιούς, έχει άραγε σημασία όταν ο 
πυρήνας και η εκτέλεσή της είναι τόσο εξορ-
γιστικά; So long, Steven. Και να μας γράφεις.

http://www.sideeffectsmayvary.com/
http://www.youtube.com/watch?v=85A47D39dAU&feature=player_embedded
http://www.imdb.com/title/tt2053463/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/SideEffectsMovie?ref=ts&fref=ts
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