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Π
ήγε μια από αυτές τις «φιλελεύθε-
ρες», τις «γνωστικές», τις χειρα-
φετημένες, βρε αδελφέ, και είδε το 
«Λύκο της Wall Street» σε μια 

κινηματογραφική αίθουσα. Εγώ, ειλικρινά, δεν 
τη γνωρίζω την κυρία, ούτε τι κάνει στη ζωή 
της, ούτε γιατί δημοσιοποίησε τη «γνώμη» 
της για το φιλμ σε ένα από αυτά τα sites που 
περιλαμβάνουν ποικίλη ύλη, πολιτική, κοινω-
νική κριτική και… ό,τι μας κάτσει για κανένα 
extra Share διαδικτυακώς (η διαφήμιση να ’ναι 
καλά).

Πήγε, λοιπόν, η κυρία και «είδε» την ταινία, 
προφανώς γιατί είναι του Σκορσέζε, αλλά και 
γιατί, όπως αποδείχθηκε, κάποτε είχε νιώσει 
μια κάποια έλξη προς το πρόσωπο του Λεονάρ-
ντο ΝτιΚάπριο. Αλλά δεν το άντεξε το έργο 
και βγήκε εκτός αιθούσης προ του τέλους. 
Ήταν πολλά τα drugs, ίσως και οι ερωτικές 
πράξεις, έφριξε η γυναίκα με τόσο «καπιταλι-
σμό». Και ως σκεπτόμενος και με συνείδηση 
άνθρωπος, είπε να κάνει την «κριτική» της, 
να μάθουμε όλοι πόσο δεν άντεξε να δει τον 
φιλμικό αυτόν «βόθρο». 

Το κρούσμα μού θύμισε ελαφρά μια αρχι-
συντάκτρια που είχα παλιότερα, η οποία 
είχε αποπειραθεί να λογοκρίνει την κριτική 
μου για το «Dogville» του Λαρς φον Τρίερ, 
επειδή το χαρακτήριζα κακό (με σαφέστατα 
επιχειρήματα). Εκείνη, φυσικά, δεν το είχε 
δει. Αλλά είχε ήδη άποψη γι’ αυτό. Διότι ήταν 
του Τρίερ! Της απάντησα, λοιπόν, αν ήθελε, 
την επόμενη εβδομάδα, αφού θα το είχε δει κι 
εκείνη, πια, σε περίπτωση διαφωνίας με την 
κριτική μου, να εκμεταλλευτεί την ιεραρχική 
δύναμη που είχε στο συγκεκριμένο έντυπο 
και να γράψει μια αντίθετη άποψη και ότι «ο 
Φραγκούλης είναι ένας μαλάκας». Η διαφορά 
τής μιας κυρίας Ντιβάνι (ή κάτι τέτοιο) από τη 
δική μου «κυρία» αρχισυντάκτρια εντοπίζεται 
στο ότι η δεύτερη ήταν πιο low profile τύπος 
και δεν την έκαιγε να δημοσιοποιήσει την 
- όποια - «κριτική» της για να υπάρξει. Τα 
κοινά τους στοιχεία; Και οι δύο δεν είχαν δει 
τις ταινίες! Αλλά είχαν άποψη γι’ αυτές. Όπως 
και κωλοτρυπίδες.

Editorial
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ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ (2013)
(AMERICAN HUSTLE)

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι τύποι στα 
χρόνια τής «καμπάνας» 
και κάνουν κόλπα με το 
Δήμαρχο, βουλευτές, ένα 
γερουσιαστή, ένα σεΐχη 
«μούσι» κι όταν μπαίνει 
κι η Μαφία, φοβούνται 
το ξύλο που θα φάνε στο 
τέλος. Άμα ξέρεις από 
κόλπα πολιτικών στο 
Ελλάντα, τι να σου πει το 
Νιού Τζέρζι…

9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Ντέιβιντ Ο. Ράσελ

Καστ 
Κρίστιαν Μπέιλ,
Έιμι Άνταμς,
Μπράντλεϊ Κούπερ, 
Τζένιφερ Λόρενς,
Τζέρεμι Ρένερ

Διάρκεια 
138’

Διανομή  
AUDIO VISUAL

Απατεώνας που εξαπατά μικροεπενδυτές βρίσκει το 
δάσκαλό του σε ερωμένη που παριστάνει τη Λονδρέζα 
για να παρασύρει περισσότερα θύματα. Οι επιτυ-
χίες τους τραβούν την προσοχή του FBI, φέρελπις 
του οποίου θα τους χρησιμοποιήσει για να γραπώσει 
«μεγαλύτερα ψάρια» που σχετίζονται με πολιτικά αξι-
ώματα αλλά και τη Μαφία.

«Some of this actually happened», λέει ειρωνικά η κάρτα που 
εμφανίζεται στην αρχή τής ταινίας, για να δηλώσει τις χιου-
μοριστικές της διαθέσεις πάνω σε δραματικά γεγονότα που 
αφορούν τον κόσμο της παρανομίας όπως έχουμε συνηθίσει 
να τα «καταναλώνουμε» μέσα από τη σκορσεζική φιλμογρα-
φία. Φαινόταν και από τα trailers ότι στον «Οδηγό Διαπλο-
κής» ο Ντέιβιντ Ο. Ράσελ… έπαθε Σκορσέζε! Και αυτό είναι 
ένα από τα λάθη του σε τούτο το φιλμ, το οποίο τού στερεί το 
δικαίωμα να… βγει κι από πάνω φέτος, τη στιγμή που ο Μάρτι 
έχει υπογράψει έναν (έστω και αμφιλεγόμενο) άθλο κριτικής 
επάνω στην αμερικανική κοινωνία τού «ο κλέψας του κλέψα-
ντος» με το «Λύκο της Wall Street». Όχι ότι οι δύο ταινίες 
μοιάζουν ακριβώς μεταξύ τους. Είναι, όμως, σα να βλέπεις το 
φιλμ ενός μαθητή, που επιδεικνύει τα προσόντα του απένα-
ντι σε ένα μέντορα του είδους αυτού, χωρίς να διαθέτει την 
τόλμη να προχωρήσει πιο βαθιά ή να ανατρέψει τη φόρμα τού 
«παλιού». 

Τοποθετημένος στο πλαίσιο της λουσάτης απεικόνισης των 
70’s στη Νέα Υόρκη αλλά και το «λούμπεν», γειτονικό Νιού 
Τζέρζι, ο Ο. Ράσελ βάζει μόνος του την τρικλοποδιά τού 
φιγουρατζή, θυμίζοντας και πολλά από τα τερτίπια του Πολ 
Τόμας Άντερσον, καθώς μετατρέπει αρκετές από τις σκηνές 
του σε ένα ελκυστικό οπτικό jukebox, που σαφώς παρασύρει 
το θεατή (βλέπε την αποθεωτική σεκάνς που ξεκινάει στη 
disco με το «I Feel Love» της Ντόνα Σάμερ για να καταλήξει 
στο πιο «οικογενειακό» παρεάκι που τραγουδά τη «Delilah» 

του Ηλία Φραγκούλη
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του Τομ Τζόουνς, ή το σχεδόν επικό solo της 
Τζένιφερ Λόρενς που σιγοντάρει επάνω στο 
«Live and Let Die» του Πολ ΜακΚάρτνεϊ), 
αλλά δεν έχει τίποτε το πρωτότυπο ή το 
ουσιαστικό να δηλώσει. Απλά, ο Ο. Ράσελ το 
καταδιασκεδάζει. Και έχει στη διάθεσή του 
ένα εξαιρετικό ensemble από πρωταγωνιστές 
που «φυσάνε» από άνεση και δείχνουν να 
γουστάρουν κι αυτοί (με την Έιμι Άνταμς 
να παίρνει σώβρακα και να περνάει σε άλλη 
κλίμακα ερμηνευτικού μεγέθους, πλέον). Ναι, 
είναι μια… «ωραία ατμόσφαιρα». Ποιο είναι 
το ζητούμενο, όμως;

Ο «Οδηγός Διαπλοκής» έπρεπε να είναι μια 
ταινία με θέμα την εξαπάτηση. Η ιστορία 
υπήρχε (και, παραδόξως, πατούσε και πάνω 
σε αληθινά περιστατικά). Ο κώδικας της 
ανατομίας τού εγκλήματος που πρόκειται να 
διαπραχθεί φαίνεται αχνά από την αρχή τού 
φιλμ (αν το παρακολουθήσεις και δεύτερη 
φορά, μπορείς να εντοπίσεις τα πάντα σε δύο 
μόλις σκηνές, και ειδικά σε ένα διαλόγο ανά-
μεσα στην Άνταμς και τον Κρίστιαν Μπέιλ, 
στο πρώτο ημίωρο!), όμως, ο Ο. Ράσελ ξεφεύ-
γει με τη σιγουριά τού ικανότατου σκηνοθέτη 
και στην πορεία χάνει τον προσανατολισμό 

τού σεναρίου του, κάνοντας παιχνίδι με την 
ατμόσφαιρα της σεβεντίλας και τον πιασά-
ρικο σχεδιασμό τής αφήγησης, η οποία «παρ-
τάρει» όπου την πηγαίνει ο κάθε πρωταγωνι-
στής. Έτσι, το γύρισμα - έκπληξη του φινάλε 
δε σε εντυπωσιάζει γιατί κάπου εκεί… θυμά-
ται ότι πρέπει να συμβεί (και να σε επαναφέ-
ρει επάνω στο θέμα τής τέχνης τής απάτης)! 
Αν θυμηθούμε τη «Λέσχη της Απάτης» 
(1987) του Ντέιβιντ Μάμετ, για παράδειγμα, 
θα αντιληφθούμε ότι εκεί η μαγκιά πάταγε 
γερά σε ένα σενάριο. Ο Ο. Ράσελ είναι καλύ-
τερος σκηνοθέτης. Δεν είναι, όμως, ο «αετο-
νύχης» τής πένας που γνωρίσαμε προτού 
παραδεχτούμε ως βιρτουόζο πίσω από την 
κάμερα. Το entertainment value το κατέχει, 
αλλά όχι και τόσο έτσι ώστε να πλησιάζει ένα 
«Κεντρί» (1973), ας πούμε… 

«Το κλειδί στους ανθρώπους είναι αυτό που 
πιστεύουν», λέει η Άνταμς στην «πιο φράση… 
κλειδί πεθαίνεις» της ταινίας. Και ακόμη 
περισσότερο «αυτό που θέλουν να πιστέ-
ψουν», συμπληρώνει ύπουλα. Αν εσύ θέλεις 
να… εξαπατηθείς από τον «Οδηγό Διαπλο-
κής», είναι γιατί μπήκες με προδιάθεση να 
τον πιστέψεις. Προσωπικά, έχω ξεγελαστεί 
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Θα χαρείς ερμηνείες, θα χαζέψεις με το 
φόντο περιόδου, θα κουνηθείς στο ρυθμό 
των τραγουδιών, αλλά κάπου μπορεί να 
κρατήσεις μια πισινή όταν παρατηρήσεις 
τις ατασθαλίες και τον «μούφα» αποπρο-
σανατολισμό από τις απάτες τής πλοκής 
που λίγο αργά θυμάται να σε βάλει ξανά 
στο σωστό δρόμο, αφήνοντας το καστ να 
σε πλανεύει, ευτυχώς, απολαυστικά. Οι… 
θυμωμένοι από την πρόσφατη ταινία τού 
Σκορσέζε θα δουν κάτι σαφώς πιο εύπε-
πτο εδώ, όσοι αναζητούν κάτι βαθύτερο 
στην ανάλυση του «αμερικανικού ονεί-
ρου» δε θα βρουν τίποτε περισσότερο από 
glitter και σκηνοθετικό θράσος.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

και καλύτερα στο σινεμά. Δε λέω ότι δεν το 
διασκέδασα. Μπορούσε, όμως, και καλύτερα. 
Το διλημματικό ερώτημα θα παραμείνει: το 
«κουσούρι» το έχω εγώ που δεν πίστεψα τόσο 
στο φιλμ ή ο Ο. Ράσελ που πίστεψε με το 
παραπάνω στον εαυτό του;

http://www.americanhustle-movie.com/site/
http://www.imdb.com/video/imdb/vi2928060441/?ref_=tt_ov_vi
http://www.imdb.com/title/tt1800241/
https://www.facebook.com/AmericanHustle
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INSIDE LLEWYN DAVIS (2013)

Είδος 
Μουσική Δραματική 
Κωμωδία

Σκηνοθεσία 
Τζόελ και Ίθαν Κοέν

Καστ 
Όσκαρ Άιζαακ,
Κάρεϊ Μάλιγκαν,
Τζάστιν Τίμπερλεϊκ,
Ίθαν Φίλιπς,
Ρόμπιν Μπάρτλετ,
Μαξ Καζέλα,
Τζέρι Γκρέισον,
Τζανίν Σεράλες

Διάρκεια 
104’

Διανομή  
VILLAGE FILMS

του Άγγελου Μαύρου

Γκρίνουιτς Βίλατζ, χειμώνας 1961: κιθαριστής - τρα-
γουδιάρης της folk που δε μασάει τα λόγια του, solo 
μετά το χαμό συντροφικού «λαιμού», τρώει πακέτο: 
διαρκή γύρα για βραδινό κατάλυμα, χάσιμο ψιψίνου 
γνωστών, γκάστρωμα φίλης συναδέλφου, αφραγκία 
υπό τη σκέπη γερο-δισκά, instrumental κι ωδικά 
μεροκάματα, οδικό ταξίδι για πιθανή «άκρη» στο 
Σικάγο, ζόρια με το σόι του, δόσιμο ή «Άει γ$μήσου» 
στην Τέχνη με την οποία βγάζει το ψωμί του. (Για 
πόσο ακόμα) θα την ακού(σ)ει;

«If it was never new and it never gets old, it’s a folk song». 
«... it’s a Coen film», θα μπορούσε να λέει ο Όσκαρ Άιζαακ 
στην ατάκα - κλειδί (τού σολ) για την πρόσληψη αυτού του 
συχνότατα μαεστρικά, με πειράγματα στη δικάναλη, ενορχη-
στρωμένου μυθοπλαστικού songbook θεματικών standards 
τού πιο προικισμένου αδελφοντουέτου τής σελιλόζης: τη 
δούναι, λαβείν και στο μπλέξιμο ανθρωποήττα τού «Καμιά 
Πατρίδα για τους Μελλοθάνατους», τους λαϊκούς 
«σκοπούς» και την ψίχα μίας Αμέρικα στο τρέξιμο τού «Ω 
Αδελφέ, Πού Είσαι;», την (απο)μάγευση / το «λούκι» / το 
σισύφειο άχθος - αλλά εδώ όχι της δημιουργίας, τής καριέ-
ρας - τού αρτίστα τού «Μπάρτον Φινκ», συν πενιές απ’ τα 
«Ένας Σοβαρός Άνθρωπος» και «Ο Άνθρωπος που Δεν 
Ήταν Εκεί». 

Όχι ότι χρειάζεται να ξέρεις όλα τα κουπλέ τους, απλώς θα 
βοηθήσει ώστε να στήσεις αυτί εν προκειμένω στους Κοέν, εν 
πολλοίς ξανά ένα δίδυμο για encore σ’ αυτό το τζοϊσικής ηχούς 
και τροβαδουρικής δραματουργικής αρχιτεκτονικής long play. 
Έναν - εν είδει εβδομαδιαίου χρονικού - μποέμ ανδριάντα 
κρίσης, ψαξίματος (στα αυλάκια τού εαυτού και του περιγύ-
ρου) και διακυβεύματος βιοπαλαιστικής και μη απαντοχής 
σε πενταγραμμικό μικροκοσμικό vintage habitat στο ιστορικό 
μεταίχμιό του. Που, καταρχήν, βάζει φωνή με το εντυπωσιακό 

9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας τύπος που 
παίζει φολκιές στα 60’s, 
ήτανε ντουέτο, αλλά η 
δεύτερη φωνή αυτοκτό-
νησε. Είναι ένα όμορφο 
σημείο ταύτισης για τους 
θεατές της ταινίας…
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ρυθμικοτονικό και διαλογικό sustain σκηνών 
και τη συνοχή στο programming τους ως 
ενιαίου album για το ράφι «αρσενικός loser 
Ρουβίκωνας» - ακόμη κι όταν η κυματομορφή 
«παίζει» από τη με νοσταλγική αγάπη δια-
κωμωδητική φωνοληψία της (αυθεντικής) 
hipster σκηνής ως την εριστικά ηττοπαθή 
απόγνωση ενός ξέμπαρκου ταλέντου. 

Για να συνεχίσει με τα πλησίον στη συναι-
σθητική εμπειρία για το δέκτη (η τελευταία 
φορά που αφουγκράστηκα κάτι παρόμοια 
ήταν στο όχι ασυγγενές «Μια Φορά»), 
ερμηνευμένα ακουστικά απ’ τη διανομή 
«live» studio ή καφεθεάτρου, που «κόβουν» 
μαζί ο παλιός θρύλος Τι Μπόουν Μπερνέτ 
και ο νέος αστήρ Μάρκους Μάμφορντ - με 
το mixage τού novelty «Please Mr. Kennedy» 
για πλατίνα. Και με όργανα τη - γνώριμη για 
μεγάλου μήκους «άσμα» των auteur - θαυμα-
στά μελωδικά χειροποίητη εικαστική «πάμε 
σαν άλλοτε» διασκευή μα φυσικών χώρων μα 
γκαρνταρόμπας, και - πρωτάκουστα - τις α 
λα Ντέιβιντ Λιντς αλλαγές στις στροφές τού 
αφηγηματικού πικάπ: στο κύκλια, ως ουβερ-
τούρα και σε reprise ως κατακλείδα, διφο-

ρούμενα κρυπτικό όνειρο τού ξυλοφορτώ-
ματος μετά το πάλκο (λούπα «Mulholland 
Drive»), και στα on the road νυχτερινά 
επεισόδια, πρώτα του φρένου προ του ζώου 
μες στη νυχτιά, έπειτα του μπατσικού ντου 
και ξεπαρεού (που αντιλαλούν οπτικά το 
«Χαμένη Λεωφόρος»), με το τελευταίο να 
συνιστά, πάντως, μια εκνευριστικά ξεκούρδι-
στη έμπνευση τροπής στο ριφάκι πλοκής. 

Δεν πρόκειται για το μοναδικό φάλτσο εδώ. 
Μια στο τελείωμα, φάτσα φόρα πιασάρικη 
συγχορδία (η γάτα, ίντριγκα κι ατραξιόν, που 
αποκαλύπτεται ότι ακούει στο όνομα «Οδυσ-
σέας» και «Το Μεγάλο Ταξίδι», παραγωγή 
τού 1963 της Disney σ’ ένα σινεμά) σου σφυ-
ράει το διακειμενικό σαμπλάρισμα, αφενός, 
και πέφτει έξω κατά δύο χρόνια, αφετέρου. 
Κι ενώ, εξαιτίας τού looker και the Method 
brit μετάλλου που «γράφει» σχεδόν σε κάθε 
δουλειά της, η... Ντέιζι Μπιουκάναν εκφεύ-
γει της κομπανίας καρατεριστών, η κατά 
τα λοιπά αλάνθαστη δακτυλοθεσία φωνών 
και μουρών πρίμο - σεγόντο στα τάστα των 
ρόλων βγάζει απ’ το session τα θέσπεια 
anthem το ένα μετά το άλλο, με τον dp και 



PAGE 13 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Tα fan club τόσο τού υπό τον προβολέα 
είδους αρμονιών όσο και των ευφυών 
επαγγελματικά Σιαμαίων realisateurs θα 
το λατρέψουν. Δεν έχεις ιδέαν μουσικής 
ή / και του oeuvre των Κοέν; Μπορεί 
να το βρεις λίγο «κουφό». Arthouseά-
δες (οι γυναίκες με επιφύλαξη) έρχεστε 
άνετα σ’ αυτή τη συναυλιούλα στο πανί, 
multiplexάδες… όχι.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

οπερατέρ Μπρουνό Ντελμπονέλ να μη χάνει 
κανέναν τους στην κονσόλα (υπο)φωτισμών. 

Κι αν είναι προορισμένοι για classic B-sides 
ο τζαζίστας Τζον Γκούντμαν, ο beat ποιητής 
- σοφέρ τού Γκάρετ Χέντλαντ (πανούργα η 
νύξη στο «Στο Δρόμο») κι ο ιμπρεσάριος Φ. 
Μάρεϊ Έιμπραχαμ, λίαν ευπρόσδεκτη ανά-
συρση απ’ το back catalogue, πανεκφραστικά 
«νιώστης» στο κέντρο τής σκηνής (ο άνθρω-
πος σπούδασε υποκριτική στο Τζούλιαρντ, 
αλλά «πάρτε» πώς το λαλάει) είναι ο Άιζαακ. 
Βούλωσέ το και τείνε ους σε αυτούς. Και σ’ 
ένα ακόμα στιχάκι: «I thought singing was 
a joyous expression of the soul», θα πει μία 
βολεμένη θαυμάστρια κι οικοδέσποινά του 
στο Λούιν Ντέιβις. Τι να της απαντήσει ο... 
φτωχός; Θα φαγωθεί με όλους, θα τραβηχτεί 
με το «μέσα» του, θα βγάλει από καρδιάς και 
με βαθύ λαρύγγι τις νότες άδοξα, και, τελικά, 
θα δει (στην έξοδο) τον Ντίλαν να παίρ-
νει εκείνος το μικρόφωνο - για να αλλάξει 
άμποτε με σουξέ τα «παραδοσιακά» refrain 
των ΗΠΑ. Mumford and Sons, σου λέει ο 
άλλος μετά. Και πόσο, είπαμε, πουλάνε στην 
Ψωροκώσταινα; 

http://www.insidellewyndavis.com/splash
https://www.youtube.com/watch?v=LFphYRyH7wc
http://www.imdb.com/title/tt2042568/
https://www.facebook.com/InsideLlewynDavis
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ΡΕΝΟΥΑΡ (2012)
(RENOIR)

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο διάσημος ιμπρε-
σιονιστής ζωγράφος Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ βρίσκει 
την ύστατη μούσα του, ένα νεαρό, αυθάδες κορίτσι, 
που τον ενθουσιάζει με την ομορφιά του. Η παρουσία 
τής νεαρής Αντρέ, ωστόσο, είναι το ίδιο συναρπα-
στική και για το γιο τού καλλιτέχνη, το Ζαν, ο οποίος 
ανακαλύπτει ταυτόχρονα τον έρωτα για αυτήν και την 
αγάπη του για τον κινηματογράφο.

Τρία πρόσωπα, δυο μεγάλοι δημιουργοί, μια όμορφη γυναίκα 
και ένα ωραίο τοπίο. Αν και στην ιστορία των Ρενουάρ, υπάρ-
χουν πολλά στοιχεία που θα μπορούσαν να στηρίξουν μια, 
ξεχωριστή το καθένα, ταινία μεγάλου μήκους, ο Ζιλ Μπουρ-
ντό επιλέγει να συνθέσει το σενάριο που έγραψε ο ίδιος, 
βάζοντας λίγο απ’ όλα. Λίγο ώριμο και δοξασμένο ζωγράφο 
Ρενουάρ, άρρωστο και να πενθεί το θάνατο της γυναίκας 
του (με μια έμπειρη ερμηνεία από το Μισέλ Μπουκέ), λίγο 
νεαρό Ζαν Ρενουάρ, την εποχή που ανακαλύπτει τον κινη-
ματογράφο και ενώ ακόμη είναι επηρεασμένος (ψυχολογικά 
και σωματικά) από τη συμμετοχή του στον πόλεμο. Και για 
το «σκάνδαλο», λίγη αραφινάριστη ομορφιά στο πρόσωπο 
της Αντρέ. Η σχέση πατέρα και γιου, η σχέση και των δύο 
με την Αντρέ, η σχέση τού καθενός με την τέχνη του, είναι 
διαφορετικά πεδία που χρειάζονταν ξεχωριστή ανάπτυξη και 
θα μπορούσαν να δώσουν ενδιαφέρουσες ιστορίες. Κι όμως 
ο Μπουρντό, ενώ στριμώχνει τα πάντα σε μία ταινία, το μόνο 
που καταφέρνει είναι να φτιάξει ένα πληκτικό φιλμ, που 
τελικά δε μας μαθαίνει και πολλά περισσότερα απ’ όσα γνω-
ρίζαμε για τους βασικούς του χαρακτήρες.

Τόσο ο πατέρας, όσο και ο γιος Ρενουάρ, δημιούργησαν όμορ-
φες εικόνες, ο καθένας στη δική του τέχνη. Πίσω απ’ αυτές, 
όμως, κρυβόταν κάτι βαθύτερο, άλλες εικόνες και διαφορε-
τικές ερμηνείες που περίμεναν κάθε θεατή των έργων να τις 
ανακαλύψει. Ο κινηματογραφικός «Renoir» έχει πασχίσει 

9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Είδος 
Βιογραφικό Δράμα

Σκηνοθεσία 
Ζιλ Μπουρντό

Καστ 
Μισέλ Μπουκέ,
Κρίστα Τερέ,
Βανσάν Ροτιέρ,
Τομά Ντορέ

Διάρκεια 
111’

Διανομή  
STRADA FILMS

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας και ζωγραφίζει. 
Ωραία χρώματα. Ωραία 
τοπία. ΟΚ βυζιά.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

.Αν έχεις καμιά θεία που μαγεύεται από 
«τοοοπία!!!» στο σινεμά, πήγαινέ την στο 
«Renoir» και θα δει αρκετά. Αν θες να 
μάθεις περισσότερα για τους Ρενουάρ, 
πατέρα και γιο, άνοιξε καλύτερα καμιά 
εγκυκλοπαίδεια.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

πολύ ώστε να είναι μια «όμορφη» ταινία και 
με κάποια κριτήρια αξιολόγησης ίσως και να 
τα έχει καταφέρει σε ένα βαθμό. Η φωτο-
γραφία τού Μαρκ Πινγκ Μπιν Λι (συνεργάτη 
τού Γουόνγκ Καρ Γουάι και του Χου Χσιάο-
Χσιέν) καταγράφει εντυπωσιακά τις εξοχές 
τής Κυανής Ακτής και η μουσική τού Αλε-
ξάντρ Ντεσπλά ντύνει τις καλαίσθητες εικό-
νες με εξίσου καλαίσθητους ήχους. Ε, και λοι-
πόν; Κάτω από την καλλιγραφική αισθητική 
τής ταινίας (που υποβλήθηκε από τη Γαλλία 
για το Όσκαρ καλύτερου ξενόγλωσσου φιλμ) 
κρύβονται δυο μεγάλοι καλλιτέχνες και η 
ιστορία τής αλληλεπίδρασης και της αντι-
παράθεσής τους. Δεν πρόκειται, όμως, να τη 
μάθεις από αυτή την ταινία.

http://samuelgoldwynfilms.com/
https://www.youtube.com/watch?v=BENkbm28gNQ
http://www.imdb.com/title/tt2150332/
https://www.facebook.com/RenoirMovie
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http://freecinema.gr/fragoulis-in-3/

