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Η
ταν κάτι που περιμέναμε από καιρό. 
Αλλά η ουσιαστική παραίτηση του 
κυρίου Γιώργου Παπαλιού από τη θέση 
του Προέδρου του Ελληνικού Κέντρου 

Κινηματογράφου, στο τέλος της προηγούμενης 
εβδομάδας, δε συνοδεύτηκε από κάποια μαντι-

νάδα. Πόσο άδικο...

Τέτοιος καιρός ήταν πάλι. Στις Νύχτες Πρεμιέρας 
του 2009. Σκάω μύτη στην πρεμιέρα του «Κυνό-
δοντα» στο ΔΑΝΑΟ με guerrilla t-shirt που έφερε 
το προκλητικό (όπως μου δήλωσαν μερικοί) «SAVE 
ΠΑΠΑΛΙΟΣ». Υπήρξαν θετικές αντιδράσεις, οι 
περισσότεροι γέλασαν και ήθελαν να βγουν σε 
φωτογραφία μαζί μου, υπήρξαν κι εκείνοι που με 
έβρισαν, γιατί υποστήριζα τον «λάθος άνθρωπο», 
λέει. 

Σε προσωπικό επίπεδο, ποτέ μου δε γνώρισα 
πραγματικά τον κύριο Παπαλιό. Δεν είμαι κινημα-
τογραφιστής, ούτε και «αυλικός» κανενός για να 
το επιδιώξω. Στηρίχθηκα, όμως, στις επιβεβαιώ-
σεις ανθρώπων που δούλεψαν χάρη σ’ αυτόν τον 
άνθρωπο, δημιούργησαν κάτι, έφεραν αποτέλεσμα 
μέσα από μια πορεία διεθνή. Ερχόμενος από μια 
μελανή εμπειρία, της συμμετοχής μου ως ψηφο-
φόρου στα τελευταία και επικώς σκανδαλιστικά 

Κρατικά Βραβεία, δεν είχα λόγο να αμφισβητήσω 
τη χρησιμότητα ενός πνεύματος αλλαγής για το 
ελληνικό σινεμά. Ο κύριος Παπαλιός μού έβγαζε 
μια ευγένεια και μια καθαρότητα γι’ αυτό. Ίσως 
γιατί ήταν ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να 
κάθεται με άνεση στο σπίτι του, από το να μπλέξει 
με την κινηματογραφία των παραγωγών και των 
παρεών τους... 

Οι δηλώσεις που έκανε μετά την αποχώρησή του 
μου φάνηκαν όλες λογικές και, προφανώς, συνε-
τέλεσαν σε αυτή του την απόφαση. Το ΕΚΚ, υπό 
το κλίμα ανυπαρξίας του ΥΠΠΟ εδώ και κάμποσα 
χρόνια, αλλά και ύστερα από τη διάλυση της 
(συμπαραγωγού πάντοτε) ΕΡΤ, έμενε μονάχο και 
δίχως πόρους, έρμαιο νομοσχεδίων για τρανταχτά 
γέλια και γαϊτανάκια σωματείων. Φαντάσου να 
έχεις να τα βάλεις και με τις... μαντινάδες! Όχι 
παραίτηση. Από πού πάνε για την μπαλκονόπορτα! 
Υπάρχει φως, μετά το φευγιό του κυρίου Παπα-
λιού; Δεν είμαι αισιόδοξος. Διότι το κομματικό 
τέρας του νεοέλληνα ποτέ δεν πεθαίνει. Ούτε καν 
τα σκάνδαλα, η ανομία και απουσία ηθικής. Φέτος, 
δεν ξέρω με τι t-shirt να πάω στις Νύχτες Πρε-
μιέρας. Δεν έχω slogan. Ούτε και punchline. Είναι 
τραγικό όταν σου κόβεται και το γέλιο.

Editorial
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Hλίας Φραγκούλης

http://www.iliaskyriazis.com/
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ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: 
Η ΠΤΩΣΗ (2013)
(WHITE HOUSE DOWN)

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι κακοί και 
θέλουνε να φάνε τον Πρό-
εδρα Ομπάμα (τύπου), 
αλλά το καλό το πρακτόρι 
θα τους ξεκάνει. Παίζει 
φάση με κυνηγητά και 
ρουκέτες στο Λευκό Οίκο 
που δεν έχεις ματαδεί. 
Έμεριχ, λέμε. Καφρίλα!

19 σεπτεμβρΙΟΥ 2013 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Φύλακας του Καπιτωλίου, πρώην στρατιώτης, φιλο-
δοξεί να γίνει σωματοφύλακας του Προέδρου, αλλά 
απορρίπτεται από μαθητική sweetheart. Πηγαίνο-
ντας την κόρη του σε ξενάγηση στον Λευκό Οίκο, βρί-
σκεται μπροστά σε επίθεση τρομοκρατών που έχουν 
ως στόχο την προεδρική κατοικία. Θα έχει την ευκαι-
ρία να αποδείξει στον Πρόεδρο τις προστατευτικές 
του ικανότητες;

Ίσως να μην καταφέρει ποτέ στην καριέρα του να εκτιμηθεί 
ως καλλιτέχνης ο Ρόλαντ Έμεριχ, όμως, έχει ήδη κερδίσει 
τον τίτλο τού ικανότατου διασκεδαστή, που δε σταματάει 
πουθενά. Ούτε η αληθοφάνεια, ούτε η... ντροπή αποτελούν 
εμπόδια για τον Έμεριχ, μπροστά στην προσπάθειά του να 
δημιουργήσει αυτό που ξέρει να κάνει όσο λίγοι άλλοι: χορ-
ταστικό, χολιγουντιανό υπερθέαμα, με τα συνεργεία των 
οπτικών και ηχητικών εφέ να δουλεύουν διπλοβάρδιες και το 
κοινό να καταναλώνει κουβάδες popcorn, ώστε να καταπιεί 
όσα εξωφρενικά συμβαίνουν στην οθόνη. Το βιογραφικό του 
(«Ημέρα Ανεξαρτησίας», «Μετά την Επόμενη Μέρα», 
«Γκοτζίλα», «2012») είναι η αναμφίβολη απόδειξη.

Το «Λευκός Οίκος: Η Πτώση» είναι ένα «ατυχές» φιλμ, αφού 
υπέστη τις συνέπειες της «κατάρας της δεύτερης ταινίας» 
(κοινή περίοδος στην οποία βγαίνουν δυο παραγωγές με 
παρόμοιο θέμα). Σε αυτή την περίπτωση, η ταινία του Έμεριχ 
ακολούθησε χρονικά το πολύ χειρότερο, σοβαροφανές και 
ενοχλητικό σε πολλές σκηνές (εκείνη της κατάρρευσης του 
οβελίσκου στην Ουάσινγκτον θυμίζει με αποτρόπαιο τρόπο 
Δίδυμους Πύργους) «Ο Όλυμπος Έπεσε» του Αντουάν Φού-
κουα (για το οποίο δεν είχε γίνει δημοσιογραφική προβολή...). 
Κι όμως, αυτή η χειρότερη ταινία, είχε καλύτερες επιδόσεις 
στο box-office, απλώς και μόνο επειδή βγήκε πρώτη στις 
αίθουσες!

Είδος 
Περιπέτεια

Σκηνοθεσία 
Ρόλαντ Έμεριχ

Καστ 
Τσάνινγκ Τέιτουμ, 
Τζέιμι Φοξ, 
Μάγκι Τζίλενχολ, 
Ρίτσαρντ Τζένκινς, 
Τζέιμς Γουντς, 
Τζέισον Κλαρκν 

Διάρκεια 
131’

Διανομή  
FEELGOOD

του Παναγιώτη Παναγόπουλου
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Γιατί το «Λευκός Οίκος: Η Πτώση» είναι 
καλύτερη ταινία; Επειδή δεν παίρνει τον 
εαυτό της στα σοβαρά και δε διστάζει να συν-
δυάσει τη δράση και το χιούμορ (respect στην 
παραβίαση του ορίου ταχύτητας στους δρό-
μους της Ουάσινγκτον με... Black Hawk!) με 
την υπερβολή, αλλά και με μία πολιτική θέση. 
Είναι κάτι που ο Έμεριχ εντάσσει συχνά στις 
ταινίες του, έστω και με τον επιπόλαιο τρόπο 
ενός blockbuster. Στο «Μετά την Επόμενη 
Μέρα» και το «2012» ήταν το περιβάλλον, 
εδώ είναι μια αναφορά εναντίον των lobby 
των εμπόρων όπλων και της επιρροής που 
έχουν στην εξουσία.

Δένοντας το action, τις καταστροφές, και το 
ασυνήθιστο ντουέτο ενός Προέδρου (που 
θυμίζει αρκετά Ομπάμα) με έναν all American 
και πατριώτη νεαρό άνδρα, το σενάριο δε σε 
αφήνει να βαρεθείς ούτε στιγμή. Στην ταινία 
βλέπεις την κινηματογραφική εκδοχή των 
παρασκηνίων του Λευκού Οίκου και των σχε-

δίων ασφάλειας, τις προσπάθειες ενός ηγέτη 
για αφοπλισμό, τις υπόγειες αντιδράσεις από 
τους λομπίστες, την αφοσίωση του πολίτη 
στην πατρίδα και το πρόσωπο του Προέδρου, 
την πίκρα και τον παραλογισμό που φέρνει ο 
θάνατος ενός παιδιού στον πόλεμο.

Με τον τυπικό τρόπο του, ο Έμεριχ μοιρά-
ζει την πλοκή σε πολλά πρόσωπα και υποϊ-
στορίες, χωρίς, ωστόσο, το αποτέλεσμα να 
μοιάζει αποσπασματικό ή ασύνδετο. Ό,τι 
συμβαίνει από ένα σημείο και μετά στην 
οθόνη ξεχειλώνει τα όρια της έννοιας του 
αναληθοφανούς. Η μαστοριά τού Έμεριχ, 
όμως, μετατρέπει το ψεύτικο σε ψυχαγωγικό, 
αποφεύγοντας το γελοίο, ακόμη και όταν 
οι τρομοκράτες... παίζουν κυνηγητό με την 
προεδρική λιμουζίνα στον κήπο του Λευκού 
Οίκου! Ακόμη και τα στοιχεία αμερικανικού 
πατριωτισμού και η επανειλημμένη εμφάνιση 
συμβόλων λειτουργούν γιατί ταιριάζουν στους 
ήρωες της ιστορίας. Πολλές από τις προηγού-
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μενες ταινίες τού Έμεριχ έδιναν μια πιο «δεύ-
τερη» εντύπωση, επειδή έπασχαν σοβαρά στο 
σενάριο. Εδώ, όμως, εμπιστεύτηκε έναν ικανό 
σεναριογράφο, τον Τζέιμς Βάντερμπιλτ του 
«Zodiac» και του «Amazing Spider-Man», και 
το αποτέλεσμα τον δικαιώνει, αν όχι εμπο-
ρικά, στο στόχο του να προσφέρει στο κοινό 
ένα απολύτως ψυχαγωγικό δίωρο (και κάτι).

Η ταινία έχει ευτυχήσει και στον τομέα του 
καστ. Ο (και παραγωγός) Τσάνινγκ Τέιτουμ 
και ο Τζέιμι Φοξ είναι ένα δεμένο ντουέτο που 
υποστηρίζει τόσο τη δράση όσο και το χιού-
μορ, ενώ από το πλήθος των δεύτερων ρόλων 
ξεχωρίζουν ο Τζέιμς Γουντς και ο Ρίτσαρντ 
Τζένκινς, όπως και η μικρή Τζόι Κινγκ στον 
ρόλο της πατριώτισσας και ευρηματικής 
κόρης του προεδρικού σωματοφύλακα.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν δεν περάσεις καλά με όλο το υπερθέ-
αμα δράσης και χιούμορ που έχει ενορ-
χηστρώσει ο Ρόλαντ Έμεριχ, πρέπει να 
έχεις σοβαρό πρόβλημα εναντίον της 
διασκέδασης. Αν σώνει και καλά πρέπει 
να βρεις και κάτι ιδεολογικό για να μπεις 
στην αίθουσα, η ταινία τα βάζει και με το 
lobby των εμπόρων όπλων. Αλλά, βασικά, 
μιλάμε για περιπέτεια «γαλαρίας». Χαλά-
ρωσε!

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.whitehousedown.com/site/
http://www.youtube.com/watch?v=BphPq8T0utU
http://www.imdb.com/title/tt2334879/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/WhiteHouseDown
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του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

ΜΟΝΟ 
Ο ΘΕΟΣ ΣΥΓΧΩΡΕΙ (2013)
(ONLY GOD FORGIVES)

Είδος 
Θρίλερ

Σκηνοθεσία 
Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν

Καστ 
Ράιαν Γκόσλινγκ, 
Κριστίν Σκοτ Τόμας, 
Βιτάγια Πανσρινγκάρμ, 
Γκόρντον Μπράουν, 
Τομ Μπερκ

Διάρκεια 
90’

Διανομή  
SEVEN FILMS

Σιωπηλός και ακοινώνητος Αμερικανός στην - όχι και 
τόσο τουριστική - Ταϊλάνδη, επαγγελματίας έμπορος 
ναρκωτικών με βιτρίνα ιδιοκτησία πυγμαχικού ομί-
λου, βρίσκει τον αδελφό του άγρια δολοφονημένο και 
την άρτι αφιχθείσα μητέρα του διψασμένη για εκδί-
κηση. Το χώμα δεν είναι το μόνο που θα βαφτεί κόκ-
κινο.

Πολλοί περίμεναν στη γωνία να επιστρέψει ο Ρεφν μετά την 
καλλιτεχνική επιτυχία (βραβείο σκηνοθεσίας στις Κάννες 
είναι αυτό) του «Drive», το 2011. Η «επιτυχία», βέβαια, είναι 
έννοια σχετική, καθώς η ταινία δεν έτυχε καθολικής αποδο-
χής και η πορεία της στις αίθουσες συνοδεύτηκε με έντονα, 
καθόλου κολακευτικά σχόλια περί κενότητας των εικόνων 
και αποθέωσης της - σχεδόν πορνογραφικά απεικονισμένης - 
βίας, που έκρυβε το περιορισμένο εύρος των ικανοτήτων του 
σκηνοθέτη.

Ανήκα στην κατηγορία των ανθρώπων που τους άρεσε το 
«Drive». Πολύ. Διασκέδασα απίστευτα στην προβολή της 
ταινίας και θεωρώ ότι ο Ρεφν βρήκε μια εξαιρετική ισορ-
ροπία ανάμεσα στο φετίχ της βίας και της αισθητικής ται-
νίας exploitation από τη δεκαετία του 1970. Το «Drive» δεν 
έκρυβε κάποιο δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης. Ήταν μια απλή, 
καλοφτιαγμένη και σωστά ερμηνευμένη «σεβεντίλα» και 
αυτό δεν ήταν κακό. Ίσα ίσα, η προσέγγιση του Ρεφν ήταν 
απόλυτα πιστή στο πνεύμα της ιστορίας του.

19 σεπτεμβρΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Ήταν ένας μπάτσος που 
τραγουδούσε ταϊλανδέ-
ζικα κι έβγαζε και μια 
χαντζάρα, τύπου όποιον 
πάρει ο χάρος. Βασικά 
τους πήρε. Ευτυχώς, 
δηλαδή, γιατί ήταν βαρε-
τοί. Και η γκόμενα. Για 
μπουνίδι. Αν έχεις πάρει 
κάτι, βέβαια, παίζει να 
σου βγει και ταινιάρα.
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στικά τού ύφους του Ρεφν και να τα έχει 
μεγεθύνει στο άπειρο. Αν οι προηγούμενες 
ταινίες του είχαν έναν ισχνό αφηγηματικό 
άξονα, τότε το «Μόνο ο Θεός Συγχωρεί» 
περιορίζεται σε μια σελίδα σεναρίου, χωρίς 
να έχει καν μια τυπική, λογική συνέχεια 
στην αφήγηση. Αν οι προηγούμενες ταινίες 
του βασίζονταν σε λιγομίλητους χαρακτήρες 
(«Drive», «Valhalla Rising») που κέρδιζαν 
την προσοχή από το έντονο παρουσιαστικό 
τους, εδώ ο πρωταγωνιστικός χαρακτήρας 
συρρικνώνεται σε μια βουβή καρικατούρα 
δίχως αληθοφάνεια και εσωτερική δύναμη. 
Αν στα προηγούμενα φιλμ η βία ήταν απλά ο 
τρόπος έκφρασης των διαφόρων φορέων της, 
σε αυτή την ταινία αποτελεί το σκοπό για τον 
οποίο στήνεται η κάθε σκηνή. Εδώ, η βία δεν 
προκύπτει από τις εξελίξεις αλλά το σενάριο 
στήνεται γύρω από τη βία.

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την 
ικανότητα του Ρεφν να χτίζει εικόνες που 
χαράσσονται στο μάτι και παραμένουν στη 

Εξάλλου, όσον αφορά τη στάση του απέναντι 
στην απεικόνιση της βίας, η φιλμογραφία 
του Ρεφν αποδεικνύει ότι αυτή αποτελούσε 
πάντα κινητήριο δύναμη των ιστοριών του. 
Ήδη από την τριλογία τού «Pusher», οι 
ήρωές του κατέφευγαν περισσότερο από 
συχνά σε βίαιες πράξεις (η περίφημη σκηνή 
του «Drive» με το καρφί και το σφυρί γεννή-
θηκε εδώ ουσιαστικά), ενώ στο «Bronson» 
ο μηδενισμός τού ομώνυμου χαρακτήρα 
οδηγούσε σε ακραίες πράξεις τη συμπερι-
φορά του. Στο δε «Valhalla Rising», η βία 
αποτέλεσε μια ιδιότυπη αντανάκλαση της 
σύγκρουσης θρησκείας και πολιτισμού, με 
το δημιουργό να υπογραμμίζει με νόημα την 
κάθε έκφρασή της. Μέχρι το «Μόνο ο Θεός 
Συγχωρεί» δεν είχα κανένα πρόβλημα με την 
προσέγγιση του Ρεφν, εκτός από κάποιες 
φευγαλέες, «δήθεν» πινελιές στις ταινίες 
του.

Το τελευταίο του φιλμ, όμως, φαίνεται να 
έχει μαζέψει όλα τα αρνητικά χαρακτηρι-
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μνήμη για καιρό. Η αισθητική του φιλμ 
παραμένει υψηλή. Τα κάδρα πλημμυρίζουν 
neon χρώματα, έντονες θερμές αποχρώσεις 
προσδίδουν στους χαρακτήρες μια αλλό-
κοτη, εντυπωσιακή διάσταση και μερικές 
φαντασιακές σκηνές δημιουργούν περισσό-
τερη ένταση από όλο σχεδόν το υπόλοιπο 
σύνολο της ταινίας. Η διαφορά, όμως, είναι 
ότι τίποτα από αυτά δε μοιάζει να έχει σημα-
σία - ούτε και ουσιαστικό αντίκτυπο - στο 
θεατή. Παρά τα θερμά χρώματα, το τελικό 
αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα ψυχρό. Οι ενέρ-
γειες δεν έχουν συναισθηματική διάσταση 
και ο Ράιαν Γκόσλινγκ, ο οποίος παραμένει 
σιωπηλός, όπως και στο «Drive», δε διατηρεί 
τη μαγνητική περσόνα, που αποτελούσε σε 
μεγάλο ποσοστό λόγω της επιτυχίας εκείνης 
της ταινίας. Στο «Μόνο ο Θεός Συγχωρεί», ο 
Γκόσλινγκ περιορίζεται σε απλό κομπάρσο 
των περιστάσεων, παρόντα σε πολλές σκηνές 
αλλά ουσιαστικά απόντα από την ιστορία.

Αν βγαίνει κάποια αλώβητη από την εμπει-
ρία, αυτή είναι η Κριστίν Σκοτ Τόμας, που 
μεταμορφώνεται στην απόλυτη σκύλα, 
έτοιμη να βουτήξει τα χέρια στο αίμα για 
να ικανοποιήσει τα θέλω της. Η Σκοτ Τόμας 
πετάει θανατηφόρες ατάκες, φέρνει σε 

άβολη θέση τους συνομιλητές της (και το 
κοινό) και χρησιμοποιεί στο έπακρο τις 
δυνατότητες που της προσφέρει η ξανθιά 
περούκα, αποτυπώνοντας τη femme fatale 
τής νέας χιλιετίας, μακριά από τα ασπρό-
μαυρα κάδρα του παρελθόντος και ακριβώς 
στο επίκεντρο των έντονων χρωματικών 
επιλογών του Ρεφν. Είναι το μόνο στοιχείο 
του παρελθόντος του Ρεφν που καταφέρνει 
να επιβιώσει στο «Μόνο ο Θεός Συγχωρεί» 
και η μοναδική που έχει τη δύναμη να σπάσει 
τη μονοτονία της αφήγησης.

Οι υπόλοιποι φαίνονται φυλακισμένοι στα 
ατέλειωτα πλάνα αργής κίνησης ή καταδι-
κασμένοι να βηματίζουν αργά και νωχελικά, 
θεωρώντας ότι δίνουν - πιθανόν - ποιητική 
διάσταση σε μια αμοραλιστική ταινία. Αυτό 
δε θα ήταν απαραιτήτως κακό αν ο Ρεφν είχε 
κάνει τον κόπο να εμφυσήσει ενέργεια και 
ροή στην ιστορία του, αντί να προσπαθεί να 
δημιουργεί - πανέμορφα - ασύνδετα πλάνα. 
Η καρδιά του φιλμ παραμένει στα 70’s και 
τα 80’s (δεν μπορούσε να μου φύγει από το 
μυαλό η ιδέα ενός στιλιζαρισμένου Τσαρλς 
Μπρόνσον), όμως, αποτυγχάνει να κάνει την 
οργανική μετάβαση στο σήμερα. Εκτός από 
τη βία που παραμένει διαχρονική.
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του Ηλία Φραγκούλη

Ο Ρεφν είναι ένας ακραίος φορμαλιστής με 
μια εκκεντρική παραδοξότητα: δεν έχει βρει 
ποια ακριβώς είναι η φόρμα του. Παρατη-
ρώντας προσεκτικά τη φιλμογραφία του, 
δυσκολεύεσαι να πιστέψεις ότι όλες αυτές 
οι ταινίες έχουν σκηνοθετηθεί από τον ίδιο 
άνθρωπο! Εντοπίζεις ελάχιστα χαρακτη-
ριστικά, ξεχωρίζεις μια οπερετική οπτική 
που ναρκισσίζει απέναντι στη βία, όμως, 
δεν κατανοείς την ακριβή τοποθέτησή του 
ως κινηματογραφιστή. Δε συμβαίνει συχνά 
κάτι τέτοιο. Ο Κιούμπρικ ήταν μια παρόμοια 
περίπτωση, χωρίς να θέλω να οδηγήσει αυτό 
σε πιθανές συγκρίσεις. Δεν υπάρχει ούτε 
βάση ούτε και λόγος (η πιθανή σημειολο-
γία με τον οπερατέρ Λάρι Σμιθ είναι μέρος 
της... φάρσας που σχολιάζεται παρακάτω). Ο 
τελευταίος ήταν ένας αρρωστημένος περφε-
ξιονίστας. Ο Ρεφν ακόμα πειραματίζεται. 

Το «Μόνο ο Θεός Συγχωρεί» δέχτηκε σφα-
γιαστική επίθεση από την παγκόσμια κρι-
τική στο περασμένο Φεστιβάλ των Καννών, 
κυρίως γιατί, στην πραγματικότητα, η πλει-

οψηφία αυτών των συνταξιούχων θεατών δε 
χώνεψε ποτέ το εκεί βραβείο σκηνοθεσίας 
στο Ρεφν για το «Drive». Περίμενα κάτι 
πολύ χειρότερο, βγήκα από το έργο αλώβη-
τος, κατανοώντας τις επιπλέον εκφάνσεις 
τού χιούμορ στο σινεμά αυτού του Δανού 
(είναι χρήσιμο να θυμόμαστε την εθνικότητά 
του πού και πού...). Μέσα σε ένα φεστιβαλικό 
πλαίσιο, ο «Θεός» αυτός θα έπρεπε να ιδωθεί 
ως μια σκληρή φάρσα κατά του σινεμά του 
δημιουργού. Απομακρύνοντας τη βία από το 
φιλμ, το «Μόνο ο Θεός Συγχωρεί» αποτελεί 
ένα αργόσυρτο arthouse δράμα με προφα-
νείς ταυτίσεις προς την - αρχαία ελληνική ή 
σαιξπηρική - τραγωδία, οι οποίες ουδέποτε 
ενόχλησαν την κριτική, υπό την προϋπόθεση 
ότι δε μιλούσαν... αγγλικά. Προσθέτοντας 
τη στιλιζαρισμένη βία, έχουμε μια... σάτιρα 
των crime movies και της κάθε παραξενιάς 
σκηνοθετών όπως ο Λιντς ή οι Κοέν, οι οποίοι 
έχουν επιβιώσει στα διάφορα ευρωπαϊκά 
φεστιβάλ με μεγαλύτερα τερατουργήματα 
από τούτο εδώ το φιλμ.

Ναι, είναι μια ταινία με προβλήματα, που 
χρεώνονται στο προσχηματικό σενάριο, αλλά 
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κυρίως και στο εκνευριστικά παθητικό 
πορτρέτο του κεντρικού ήρωα, το οποίο δεν 
ολοκληρώνει ποτέ τη σύγκρουση καλού - 
κακού, αφήνοντας το παιχνίδι στα χέρια... της 
μάνας! Η «πλοκή» του φιλμ περιστρέφεται 
γύρω από την ξαφνική εμμονή τού αδελφού 
τού ήρωα (λαθρέμποροι ναρκωτικών στην 
Μπανγκόκ, με πυγμαχικό στάδιο για βιτρίνα) 
να... γαμήσει μια 14χρονη! Ο βιασμός μετά 
φόνου τιμωρείται από το ακόμη πιο φρικτό 
έγκλημα του πατέρα του κοριτσιού, μπροστά 
στα μάτια της αστυνομίας και ενός ιδιαίτερου 
επιθεωρητή, ο οποίος στον ελεύθερο χρόνο 
του κάνει «το κομμάτι του» τραγουδώντας σε 
cabaret με πουτάνες! Enter mom...

Η φιγούρα της Κριστίν Σκοτ Τόμας, η θηλυ-
κότητα στον τσαμπουκά της, το βρωμόστομά 

της, η στυγερή κομψότητα με την οποία η 
ίδια δε λερώνει ποτέ τα χέρια της με αίμα, 
μας δίνουν έναν από τους κλασικότερους και 
αληθινά cult ρόλους μάνας στην ιστορία του 
σινεμά. Ο χαρακτήρας της φθονεί οτιδήποτε 
δεν μπορεί να έχει ή να διαθέτει ακόμη και 
πάνω της η ίδια, κι ας έχει... βγει κι από μέσα 
της! Το παιδί της είναι ένας άχρηστος που 
δεν μπόρεσε να προστατεύσει τον αδελφό 
του και γι’ αυτό πρέπει να πάρει εκδίκηση. 
Αλλά ακόμη κι έτσι, για τη μάνα θα είναι 
πάντοτε ο γιος με το... μικρότερο πέος (όπως 
ξεστομίζει σε τραπέζι γνωριμίας εκείνου με 
την κοπέλα του, στο οποίο τερματίζει κάθε 
έννοια εξευτελισμού προς το τέκνο της)! 
Η Σκοτ Τόμας είναι η ναπάλμ δύναμη της 
ταινίας, μια πιο κομψή και εγκληματικής 
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νοημοσύνης κακιά από το πρότυπο της Ντα-
ϊάν Λαντ στη λιντσική «Ατίθαση Καρδιά» 
(πόσο σύμπτωση να βγαίνει σε επανέκδοση 
σήμερα!). 

Για να απολαύσει κανείς λίγο περισσότερο 
το «Μόνο ο Θεός Συγχωρεί», χρειάζεται να 
ξεχάσει εντελώς το «Drive» (δύσκολη δια-
δικασία, όταν έχεις τον Γκόσλινγκ να... περι-
πατεί σχεδόν σε κάθε πλάνο του φιλμ). Όπως 
και με το σύνολο της φιλμογραφίας του Ρεφν, 
εδώ έχουμε κάτι απόλυτα διαφορετικό, μια 
ανορθόδοξα acid άσκηση επάνω στην ενοχή 
και τις όψεις της τιμωρίας, ανάλογα με το 
χέρι που την ασκεί. Τόσο σουρεαλιστική, που 
«αποσυμπιέζει» τις αιματοβαμμένες εκρήξεις 
της με... Thai pop νουμεράκια επί σκηνής! 
Πιστεύω πως είναι λάθος να χτυπάμε το 

Ρεφν και τούτη την ταινία σήμερα, διότι έχω 
την υποψία ότι στο μέλλον θα επιστρέφουμε 
σε αυτήν, είτε για μια πιο σύνθετη ανάγνωση 
(αναφορών), είτε για την κεκαλυμμένη 
πλάκα του πράγματος. Στο κάτω κάτω,  
αν μείνεις μέχρι το τέλος των credits, θα 
δεις τις ευχαριστίες του σκηνοθέτη προς το 
Χοντορόφσκι και το Νοέ (!). Πολύ τίμιο από 
μέρους του.

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?v=4pRSbFOFqcA
http://www.imdb.com/title/tt1602613/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/onlygodforgivesfilm
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RUSH (2013)

Είδος 
Βιογραφικό Δράμα

Σκηνοθεσία 
Ρον Χάουαρντ 

Καστ 
Ντάνιελ Μπρουλ, 
Κρις Χέμσγουορθ, 
Αλεξάντρα Μαρία Λάρα, 
Ολίβια Γουάιλντ

Διάρκεια 
123’

Διανομή  
ODEON

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Ο Αυστριακός, πειθαρχημένος επαγγελματίας Νίκι 
Λάουντα και ο Βρετανός, ατίθασος γλεντζές Τζέιμς 
Χαντ μοιράζονται το ίδιο πάθος: τη νίκη στους αγώ-
νες ταχύτητας αυτοκινήτων. Χάρη στον μεταξύ τους 
ανταγωνισμό στα ανά τον κόσμο circuit όχι μόνο 
εκμαίευσαν ο ένας τον καλύτερο (οδηγικό) εαυτό του 
άλλου, αλλά έγραψαν και Ιστορία στο πολυτάραχο 
και ασύγκριτα δραματικό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
της Formula 1 του 1976.

Ο Χάουαρντ είναι από εκείνους τους… μετριοπαθείς σκηνο-
θέτες, που - ως πρώην ηθοποιός - τα καταφέρνει περίφημα 
στη διεύθυνση ηθοποιών, οδηγώντας συστηματικά τους 
πρωταγωνιστές του σε ερμηνείες για Όσκαρ (θυμήσου Φρανκ 
Λαντζέλα και Μάικλ Σιν στο «Φροστ / Νίξον: Η Αναμέ-
τρηση», αλλά και σύσσωμο το καστ τόσο του «Ένας Υπέρο-
χος Άνθρωπος», όσο και του «Απόλλων 13»). Όσον αφορά 
όλα τα υπόλοιπα, όμως, ούτε ιδιαίτερη, χαρακτηριστική 
ματιά, ούτε ισχυρή προσωπική άποψη έχει. Αποτέλεσμα; Η 
ποιότητα κάθε δουλειάς του εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά 
από την ποιότητα του σεναρίου του. Αν το τελευταίο είναι 
σπουδαίο, η ταινία του προκύπτει καλή έως πολύ καλή (με 
λίγη επιείκεια). Αν το τελευταίο είναι… μάπα το καρπούζι, 
η ταινία του απλά δε βλέπεται (αν τολμάς, δοκίμασε να δεις 
ολόκληρο το προπέρσινο «Δίλημμα»). 

Στο «Rush» συνεργάζεται για δεύτερη φορά με το σενα-
ριογράφο τού - ίσως καλύτερου και μακράν πιο σύνθετου 
και πολιτικοποιημένου πονήματός του - «Φροστ / Νίξον», 
Βρετανό Πίτερ Μόργκαν. Έμπειρος και πολυσχιδής σεναρι-
ογράφος αυτός, με ειδίκευση στα βιογραφικά δράματα («Η 
Βασίλισσα», «The Damned United») και δις υποψήφιος για 
Όσκαρ, σκαρφίζεται εδώ μια ακόμη, άκρως ενδιαφέρουσα, 
δυνάμει συναρπαστική, δραματουργική προσέγγιση πραγ-
ματικής ιστορίας. Στη μετουσίωση σε κινούμενες εικόνες της 

19 σεπτεμβρΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Λάουντα και Χαντ στη 
σεβεντίλα, λέει. Μπαίνεις 
να δεις τ’ αμαξάκια να 
τρέχουν, να το χαρείς, και 
βλέπεις... κεφάλια, μάτια, 
θολούρα και πάρλα! Φάση 
για να σκας λάστιχα!
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οποίας, ο Χάουαρντ ανταποκρίνεται θαυμά-
σια. Ως ένα σημείο. Πριν φτάσω, όμως, σε 
αυτό, κάνω… όπισθεν σε ό,τι αξίζει.

Καταρχήν, οι ηθοποιοί του είναι εκείνοι που 
και πάλι, πρώτοι και με διαφορά, τον βγά-
ζουν ασπροπρόσωπο. Ο Χέμσγουορθ («Thor», 
«Η Χιονάτη και ο Κυνηγός»), στον πιο προ-
σγειωμένο και απτό ρόλο του, κερδίζει τις 
εντυπώσεις, οπλίζοντας τον… σεσημασμένο 
playboy Χαντ με ορμητικό κωλοπαιδισμό, 
οδυνηρά φλεγματικό χιούμορ, αλλά και μια 
κρυφή, αδάμαστη εντιμότητα, που τον κάνει 
ακαταμάχητο. Απέναντί του, ο Μπρουλ στο 
ρόλο του (φαινομενικά) στριφνού, στεγνού, 
φανατικού οπαδού κανόνων και ασφάλειας, 
αλλά επίμονου, ακούραστου και εντέλει 
γενναίου αγωνιστή, Λάουντα, κλέβει ολό-
κληρη την ταινία - ως ένα ατελές, «άσχημο» 
πλάσμα, που, όμως, αθόρυβα αλλά διαπε-
ραστικά, ξεχειλίζει από ανόθευτη, επίκτητα 
γοητευτική ανθρωπιά. Ο μεν φοβάται την 
αποτυχία τόσο ώστε να παίρνει κάθε ρίσκο, 
ακόμα και αυτά που τον φοβίζουν τόσο 
ώστε... να κάνει εμετό. Ο δε τρέμει την ευτυ-
χία, γιατί μπορεί να φοβηθεί πως θα τη χάσει 
και να γίνει λιγότερο ριψοκίνδυνος στην 
πίστα. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, όμως, αμφότε-
ροι καταλήγουν να ζουν δυνατά. Κοιτώντας 
μόνο μπροστά. Με το πόδι στο γκάζι. Οι δύο 

τους, δίνουν υπόσταση σε δύο εκ διαμέτρου 
αντίθετες, επιβλητικές προσωπικότητες που 
ανταγωνίζονται, συναγωνίζονται και αλλη-
λοσυμπληρώνονται - ως ένα εμβληματικό Γιν 
και Γιανγκ τόσο για την άνευ ζωνών ασφα-
λείας Χρυσή Εποχή της Formula 1,όσο και 
για την εις αεί άνευ προϋποθέσεις, κανόνες, 
εγγυήσεις ή υποστηρικτικά pit stops κούρσα 
της ανθρώπινης ζωής.

Ο Μόργκαν, και κατ’ επέκταση ο Χάουαρντ, 
ούτε παίρνουν θέση, ούτε απαντούν στο 
(άκυρο) ερώτημα για το ποιος είναι «σωστός» 
και ποιος «λάθος». Και, παρά την παραφωνία 
της - συχνής πυκνής - επεξηγηματικής και 
αχρείαστης αφήγησης off από το Λάουντα 
(που απλά περιγράφει και κάνει λιανά όσα 
αναπνέουν, έτσι κι αλλιώς, απέριττα στις 
εικόνες και τους διαλόγους), καταφέρνουν 
να πλάσουν δύο αληθινούς ανθρώπους που 
υπήρξαν τυπικοί εχθροί, αλλά και ουσιαστι-
κοί φίλοι, χαρισματικοί ως μονάδες, αλλά 
φωτισμένοι ως διαδραστικό ντουέτο - καλύ-
τεροι μαζί. Στην υποβλητική συναρμολόγηση 
των πορτρέτων τους συνεργούν καταλυτικά 
τα αποκαλυπτικά extreme κοντινά στα μάτια 
τους (μοναδικό εκτεθειμένο σημείο τού 
σώματός τους κάτω από την οδηγική στολή 
και το κράνος), τα λιγοστά υποκειμενικά 
πλάνα από τη θέση του οδηγού (ειδικά εκείνα 
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν είσαι νέος/α εραστής των αθλημάτων 
μηχανικής ταχύτητας, θα σου ανοίξει τα 
μάτια για δύο πρωτοπόρους της Formula 
1, που έδωσαν εκκίνηση, ο καθένας με τον 
τρόπο του, στο Σένα, στο Σουμάχερ και 
στο Ραϊκόνεν. Αν είσαι παλιός/α εραστής 
των αθλημάτων μηχανικής ταχύτητας, 
θα θυμηθείς συγκινημένος/η περασμένα 
μεγαλεία. Αμφότεροι, όμως, έχετε υπόψη 
πως αγώνες μηχανικής ταχύτητας δε θα 
δείτε. Εδώ, pole position έχουν οι διαπρο-
σωπικοί αγώνες των οδηγών, τους οποίους 
πιθανότατα θα εκτιμήσουν περισσότερο 
οι… άσχετοι με τα αθλήματα μηχανικής 
ταχύτητας.

που κοιτούν με τρόμο, θαρρείς, τον κατα-
κλυσμό στο Grand Prix της Ιαπωνίας), που 
φευγαλέα σε κάνουν να νιώθεις πως οδηγείς 
εσύ, και η τέλεια ανασύσταση αφενός των 
αχαλίνωτα ανανεωτικών 70’s και αφετέρου 
του οδυνηρά συνταρακτικού, περιβόητου 
ατυχήματος του Λάουντα.

Δυστυχώς, όμως, το φιλμ φρενάρει άτσαλα 
και απογοητευτικά τον φιλότιμο αγώνα του 
κάθε φορά που καλείται να κινηματογραφή-
σει μια κούρσα από το πρωτάθλημα του 1976. 
Με φλου αρτιστίκ, θολές και κουνημένες 
σκηνές, αποτελούμενες από υπερ-μοντα-
ρισμένες, κοφτές εναλλαγές close-ups στα 
μάτια των οδηγών, υπερβολικά κοντινές και 
μη προσεγγίσεις σε διάφορα σημεία του εσω-
τερικού και του εξωτερικού τού αυτοκινήτου, 
και πανοραμικά πλάνα αποσπασματικής 
δράσης σε διάφορα σημεία της διαδρομής, ο 
Χάουαρντ αδυνατεί να μας δείξει εύγλωττα 
το τι ακριβώς συμβαίνει κάθε φορά στην 
πίστα. Το ποιος βρίσκεται πού, τι ακριβώς 
κάνει και το πώς εξελίσσεται ο αγώνας εν 
γένει το μαθαίνουμε μόνο από τις περιγραφές 
των ηθοποιών που ενσαρκώνουν τους σχολι-
αστές κάθε αγώνα. Με άλλα λόγια αγώνα δε 
βλέπεις, παρά μόνο ακούς - σαν από ραδιό-
φωνο. Την κατάσταση δε βοηθά και η παντε-
λής απουσία του εκκωφαντικού - χωρίς-ωτο-
ασπίδες-δεν-παλεύεται - ήχου των μηχανών 
των αυτοκινήτων της Formula 1, που κανο-
νικά σε τραντάζει μέχρι το μεδούλι (ιδανική 
ευκαιρία για να βρυχηθεί το surround) και 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

εδώ καλύπτεται σχεδόν πάντα από τις μουσι-
κές του Χανς Τσίμερ. Μα, γίνεται ταινία για 
δύο θρύλους της Formula 1, χωρίς... Formula 
1; Αν είσαι οπαδός της, η απάντηση είναι 
ρητορική. Αν όχι, εσύ αποφασίζεις…

http://www.rushmovie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=UKp48tJJaSY&list=WL6C090E823CFCE365
http://www.imdb.com/title/tt1979320/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/rushmovie?fref=ts
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JOBS (2013)

Είδος 
Βιογραφικό Δράμα

Σκηνοθεσία 
Τζόσουα Μάικλ Στερν

Καστ 
Άστον Κούτσερ, 
Ντέρμοτ Μαλρόνι, 
Μάθιου Μοντίν, 
Τζέιμς Γουντς, 
Τζ. Κ. Σίμονς

Διάρκεια 
128’

Διανομή  
AUDIO VISUAL

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Η ιστορία ανέλιξης του επικεφαλής της Apple, Στιβ 
Τζομπς, σε κορυφαία μορφή της σύγχρονης τεχνολο-
γίας και το χάρισμα του να εφευρίσκει νέες ανάγκες 
για τον καταναλωτή.

Σπάνια ένας θάνατος ανθρώπου, που δεν έχει να κάνει με το 
θέαμα ή την πολιτική, έχει προκαλέσει τόση αναστάτωση και 
συγκίνηση όσο εκείνος του Στιβ Τζομπς. Αν το καλοσκεφτεί 
κανείς, όμως, η μαζική αντίδραση ήταν δικαιολογημένη. Ο 
Τζομπς έκανε τους υπολογιστές ποθητούς, σύμβολα status, 
σέξι. Και, εκτός από ικανός διαχειριστής της τεχνολογίας, 
εμπνεύστηκε τεχνολογικά αντικείμενα καθημερινής χρήσης 
και δημιούργησε καταναλωτικές ανάγκες, τις οποίες οι ίδιοι 
οι καταναλωτές δε φαντάζονταν καν ότι είχαν.

Στην τρίτη του σκηνοθεσία, ο Τζόσουα Μάικλ Στερν είχε μια 
συναρπαστική προσωπικότητα να βιογραφήσει. Και τι έκανε; 
Μια χλιαρή ταινία, που εστιάζει στην περίοδο πριν από την 
εμπορική έκρηξη της Apple, πριν από το iPhone και το iPad. 
Ο πρώτος μου χαρακτηρισμός για το «Jobs» ήταν «τηλεται-
νία». Αν σκεφτεί όμως κανείς το καλλιτεχνικό επίπεδο ενός 
μεγάλου ποσοστού τηλεοπτικών παραγωγών, η σύγκριση 
είναι εξαιρετικά άδικη. Για εκείνες! Ο «Jobs» είναι μια ταινία 
χωρίς κέντρο, χωρίς έμπνευση και χωρίς έναν πρωταγωνιστή 
ικανό να πλάσει ένα χαρακτήρα που να απηχεί τα χαρακτη-
ριστικά που έκαναν τον Τζομπς μια προσωπικότητα τόσο 
ισχυρή, ώστε να σοκάρονται από τον - αναμενόμενο λόγω 
ασθένειας - θάνατό του εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι. 

Η ταινία αρχίζει το 2001 με το λανσάρισμα του iPod και με 
τον Τζομπς να το παρουσιάζει στους υπαλλήλους του σαν 
ένα gadget που πουλάει μουσική και λίγο όνειρο. Σ’ αυτές τις 
πρώτες σκηνές, δεν μπορείς παρά να παρατηρήσεις το επι-
τυχημένο κοπιάρισμα του αργού βαδίσματος του Τζομπς από 
τον Κούτσερ και το λειτουργικό μακιγιάζ. Οι καλές εντυπώ-

19 σεπτεμβρΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας τύπος στην 
αρχή και βγάζει από την 
τσέπη ένα iPod. Πόσο 
γελοίος! Κι εκεί που έλεγα 
«ωχ, σε ντοκιμαντέρ 
μπήκα», εμφανίζεται ο 
έτσι γκόμενος της μιλ-
φάρας της Μουρ! Μετά 
κοιμήθηκα...
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σεις, ωστόσο, δεν αργούν να σβήσουν. Με 
flashback στα μισοτελειωμένα φοιτητικά 
χρόνια, το σενάριο του «Jobs» είναι ένα 
χρονικό πάνω στο δεσμό της εταιρείας με τον 
ιδρυτή της, των πισώπλατων μαχαιρωμάτων, 
της ευκολίας με την οποία ο Τζομπς απο-
μάκρυνε από κοντά του ανθρώπους, ειδικά 
όσους δε θεωρούσε πλέον χρήσιμους.

Σε ένα μεγάλο ποσοστό, το πορτρέτο που του 
φτιάχνει η ταινία δεν είναι ιδιαίτερα κολα-
κευτικό. Και δε χρειαζόταν να είναι. Όταν 
είσαι αφεντικό της πολυτιμότερης εταιρείας 
στον κόσμο, μάλλον δεν μπορείς να είσαι και 
άγιος. Οι λεπτομέρειες της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας δεν είναι ό,τι πιο ελκυ-
στικό για το θεατή, αλλά η ταινία επιμένει 
σ’ αυτές και όχι τόσο στο πώς και γιατί ο 
Τζομπς, αν και όχι ιδιαίτερα εφευρετικός ο 
ίδιος ως τεχνικός, είχε όραμα, νέες ιδέες και 
την ικανότητα να οδηγεί τους άλλους να τις 
κάνουν πραγματικότητα και τον κόσμο να 
επιθυμεί να τις αποκτήσει. Εντελώς περιφε-
ρειακά και άτσαλα μπαίνουν και βγαίνουν 
στην ταινία τα πρόσωπα της οικογενειακής 
ζωής τού Τζομπς, όπως μια κόρη, την πατρό-
τητα της οποίας αρνιόταν αρχικά, αλλά που 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Μόνο αν είσαι τρελή fan του Άστον 
Κούτσερ, για να πεις «δες, παίζει και 
σοβαρά!» (που δεν παίζει). Αν περιμένεις 
να μάθεις τι ήταν αυτό που έκανε μαγική 
προσωπικότητα τον Στιβ Τζομπς, δεν 
πρόκειται να το μάθεις από μια βιογραφία 
φτιαγμένη στον αυτόματο πιλότο.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

στη συνέχεια εμφανίζεται κοντά του χωρίς 
άλλη εξήγηση. Με εξαίρεση το... βάδισμα, η 
ερμηνεία του Κούτσερ είναι το ίδιο αδέξια και 
ανέμπνευστη, όπως η υπόλοιπη ταινία. Υπάρ-
χει άραγε εκπαιδευτικό app για σενάριο, 
σκηνοθεσία και υποκριτική; Το χρειάζονταν 
όλοι οι βασικοί συντελεστές.

http://jobsthefilm.com/
http://www.youtube.com/watch?v=vPt4BEpv-Yw&list=WL6C090E823CFCE365
http://www.imdb.com/title/tt2357129/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/JOBSTheFilm?fref=ts
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ΑΤΙΘΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑ (1990)
(WILD AT HEART)

Είδος 
Ρομαντικό Δράμα

Σκηνοθεσία 
Ντέιβιντ Λιντς

Καστ 
Νίκολας Κέιτζ, 
Λόρα Ντερν, 
Γουίλεμ Νταφόου, 
Νταϊάν Λαντ, 
Ιζαμπέλα Ροσελίνι, 
Γκρέις Ζαμπρίσκι, 
Χάρι Ντιν Στάντον

Διάρκεια 
125’

Διανομή  
AMA FILMS 

του Ηλία Φραγκούλη

Είναι νέοι κι αγαπιούνται. Αλλά η μάνα της Λούλα δεν 
τον θέλει για γαμπρό και βάζει κάτι τελειωμένους να 
τον σκοτώσουν. Θα θριαμβεύσει ο έρωτας του Σέιλορ; 
Θα βοηθήσει το ζευγάρι η καλή μάγισσα; Ή έστω το 
πνεύμα του Έλβις Πρίσλεϊ;

Τέσσερα χρόνια μετά το «Μπλε Βελούδο» (1986), η 
καριέρα του Ντέιβιντ Λιντς απογειώνεται φεστιβαλικά με 
το Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, για τούτο το σουρεαλιστικό 
παραμύθι - road movie που ολοκληρώνει την πιο δημιουργική 
περίοδο της καριέρας του (προτού χάσει το μπούσουλα με 
κάθε έννοια σεναριακής δομής, δηλαδή...). 

Όπως λέει και η Λούλα (Λόρα Ντερν) σε μια σκηνή της ται-
νίας, «αυτός ο κόσμος έχει ατίθαση καρδιά και αλλόκοτη 
όψη». Με αυτή την ατάκα σαν οδηγό, βαδίζει ο θεατής ανά-
μεσα σε γκροτέσκα πρόσωπα, δεύτερους ρόλους ή φευγα-
λέες φιγούρες, που πότε θέλουν το κακό του ζευγαριού και 
όλα μαζί συνωμοτούν εναντίον τους, πότε στέκουν σαν τουρί-
στες της ζωής που κανείς δεν κατάλαβε ότι έζησαν μαζί μας, 
ούτε καν οι ίδιοι (θαυμαστό παράδειγμα η σκηνή με τη Σέρι-
λιν Φεν ως θύμα τροχαίου). Με βάση μια νουβέλα του Μπάρι 
Γκίφορντ, ο Λιντς ανακατεύει σα μάγος στο σενάριο μια εξω-
φρενική δοσολογία από exploitation νουαρικό, white trash 
μελόδραμα, κατάμαυρο χιούμορ, την pop κουλτούρα, αλλά 
και ψαγμένες αναφορές σινεφιλίας (όπως το α λα Μπράντο 
jacket από το «The Fugitive Kind» του 1959 ή το σκυλί με 
το ακρωτηριασμένο χέρι από το «Yojimbo» του Κουροσά-
ουα), για να ολοκληρώσει με ένα φαντασιακό πέρασμα από 
το... «Μάγο του Οζ» (!).

Σα μια revisited ματιά στο περιθώριο του «Βελούδου», αυτή 
η «Καρδιά» αυτο-θαυμάζεται ιδανικά στο widescreen της 
μεγάλης οθόνης, γελάει με το slpatter ή το volume στις εντά-
σεις των ερμηνειών (με κερδισμένη την Νταϊάν Λαντ που 

19 σεπτεμβρΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Το εργάκι είναι γκάου 
love story, «η πεθερά έχει 
βάλει να σε καθαρίσουνε, 
honey», αλλά σκάει απο-
κεφαλισμός από καρα-
μπίνα και βαράνε και 
Powermad, ο Κέιτζ την 
έχει δει νίντζα Έλβις και 
δώσε κι εμένα, μπάρμπα!
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έφτασε ως το Όσκαρ δεύτερου γυναικείου 
ρόλου ως υστερική μάνα υπερ-κιτσάτης 
σαπουνόπερας), κάνει το πιο εξωφρενικό 
zapping στην ηχητική μπάντα (όχι μόνο 
εξαιτίας τής από άλλο κόσμο πρόσμιξης jazz, 
metal και... Στράους, αλλά και στο mixage, με 
αποθέωση τις εμβόλιμες τσιρίδες στην Έλβις 
style απόδοση του «Love Me» από τον Κέιτζ) 
και σου ζητάει να συνεχίσεις να παλεύεις για 
τα όνειρά σου και να μην αποφεύγεις την 
αγάπη. Μερικές δεκαετίες αργότερα, εξακο-
λουθούμε ν’ αγαπάμε την «Ατίθαση Καρδιά», 
τύχαμε δεν τύχαμε γονικής καθοδήγησης. 
Ίσως να φταίει κι εκείνο το σύμβολο της 
ατομικότητας ή τα πιστεύω της προσωπικής 
ελευθερίας, ρε γαμώτο!

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ο χαρακτηρισμός «ρομαντικό δράμα» 
φαντάζει αστείος σε έναν αναγνώστη - 
θεατή και γνώστη του σινεμά του Λιντς, 
όμως, δεν παύει να είναι και ειλικρινής. 
Μια από τις πιο twisted ερωτικές ιστορίες 
που θυμόμαστε από το παγκόσμιο σινεμά, 
το φιλμ προβάλλει ως απλά ιδανικό για 
ερωτευμένους, εκτροχιάζεται από τον 
κόσμο της παραμύθας και περιστοιχί-
ζεται από μια πινακοθήκη τρομακτικών 
χαρακτήρων που μπορεί να ξαναδείς σε 
κάποιον εφιάλτη. Joyride για «ατίθασες 
καρδιές», bad trip για όλους τους υπόλοι-
πους. Αν δεν το έχεις δει ποτέ σε μεγάλη 
οθόνη και το γούσταρες από τη μικρή, το 
χρωστάς στον εαυτό σου. Κανόνισε, μη 
σου στείλω τη Χουάνα Ντουράνγκο!official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?v=7uRJartX79Q&list=WL6C090E823CFCE365
http://www.imdb.com/title/tt0100935/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/pages/Wild-at-Heart-film/109385305754998?fref=ts
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