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Α 
κόμα προσπαθώ να καταλάβω ποια 
είναι η λογική της βράβευσης του 
«12 Χρόνια Σκλάβος» με το Όσκαρ 
καλύτερης ταινίας από την Ακαδημία 

την περασμένη Κυριακή. Ειλικρινά, νομίζουν 
πως ασκούν πολιτική και ψηφίζουν έργα με 
κοινωνικό μήνυμα; Εκτός από αφελές, αυτό 
μεταφράζεται και σε μια αδυναμία (πόσω 
μάλλον και λάθος, πλέον) των ψηφοφόρων να 
αναγνωρίσουν τη σημασία του καινούργιου ή 
και του groundbreaking ενίοτε. Κι ας λιγοστεύ-
ουν τα γηραιά μέλη της, παραδόξως. Το 2014, 
λοιπόν, μας θύμισε τη χρονιά του «Avatar» 
και του άλλου λάθους που άκουγε στον τίτλο 
«The Hurt Locker». Είχαμε ξαναδεί ταινίες 
σαν το δεύτερο. Και θα ξαναδούμε και «Σκλά-
βους». Το σινεμά, όμως, πρέπει να μας δείχνει 
κάτι το καινούργιο ή να προσφέρει τη μεγάλη 
φυγή και το μεγάλο θέαμα. Πάνω σε αυτή 
την αρχή οικοδομήθηκε η Έβδομη Τέχνη. 
Αυτό ήταν και το έργο τής Ακαδημίας παλαιό-
τερα. Το να προβάλει το μέγεθος, τη μεγαλο-
σύνη ενός σινεμά που σε πηγαίνει εκεί που η 
ζωή σου δεν μπορεί να σε φτάσει. Μέχρι που 
τα μέλη της έβαλαν… «μυαλό» και την είδανε 
κήρυκες. Πόσο άχρηστοι, όμως…
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Hλίας Φραγκούλης

Πάμε ξανά στην απονομή του 2010, γιατί έχει 
ενδιαφέρον. Το Όσκαρ παίρνει το «Hurt 
Locker» ως… άκυρη πολιτική επιλογή, η 
οποία δε συνοδευόταν από κανένα απολύ-
τως timing. Την ίδια χρονιά, το - προσωπικά 
αγαπημένο μου - ουσιαστικά καίριο φιλμ, το 
οποίο ήταν και πολιτικό και αφορούσε και μια 
σκληρή κοινωνική πραγματικότητα, με τρο-
μακτικό (αν όχι προφητικό) αντίκτυπο για την 
οικονομική κρίση των ΗΠΑ, ήταν το «Ραντε-
βού στον Αέρα». Η ταινία της Κάθριν Μπί-
γκελοου πήρε 6 Όσκαρ. Η ταινία του Τζέισον 
Ράιτμαν δεν πήρε τίποτα. Και το «Avatar», 
το οποίο έπρεπε να πάρει (μεταξύ άλλων) το 
Όσκαρ καλύτερης ταινίας, κέρδισε στη φωτο-
γραφία, τη σκηνογραφία και τα οπτικά εφέ. 
Γιατί θα «ψήφιζα» το «Avatar»; Γιατί ήταν 
η μεγάλη ταινία. Και ήταν η ώρα του. Όπως 
φέτος ήταν η ώρα του «Gravity» και όχι του 
«Nebraska» ή του «Dallas Buyers Club», 
τα οποία θεματικά και καλλιτεχνικά… πετάνε 
τα μάτια τού «Σκλάβου» έξω.

http://www.iliaskyriazis.com/
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  
GRAND BUDAPEST (2014) 
(THE GRAND BUDAPEST HOTEL)

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας τύπος που 
κάνει το θυρωρό σ’ ένα 
παμπάλαιο ξενοδοχείο.  
Τι να μας πουν οι Αμερι-
κάνοι, τέχνη κι αηδίες…  
Ο Βέγγος θα τα έσπαγε  
αν έπαιζε.

6 μαρτΙΟΥ 2014 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Κομεντί

Σκηνοθεσία 
Γουές Άντερσον

Καστ 
Ρέιφ Φάινς,  
Τόνι Ρεβολόρι,  
Σίρσα Ρόναν,  
Γουίλεμ Νταφόου,  
Έντουαρντ Νόρτον,  
Τζουντ Λο

Διάρκεια 
99’

Διανομή  
ODEON

Στις αρχές του ’30, ο Γκούσταβ Χ., ο θρυλικός 
concierge ενός από τα διασημότερα ξενοδοχεία της 
Ευρώπης, ζει τη μεγάλη περιπέτεια της ζωής του 
για χάρη ενός πίνακα που αποκτά από σκανδαλώδη 
κληρονομιά, ενώ ο επερχόμενος πόλεμος ανατρέπει 
ακόμη περισσότερο τα σχέδιά του, πάντα στη συντρο-
φιά ενός έμπιστου lobby boy.

Λίγες μέρες έχουν περάσει από την απονομή των Όσκαρ 
του 2014 και κάθομαι και σκέφτομαι πως ο Γουές Άντερσον 
δε θα δει ποτέ μια ταινία του να βραβεύεται ως η καλύτερη 
της χρονιάς από την Ακαδημία. Όταν γεράσει, όμως, θα του 
δώσουν ένα τιμητικό βραβείο. Για τη συνολική του προ-
σφορά… 

Ο Άντερσον αποτελεί ένα πραγματικά εκκεντρικό «είδος» 
σκηνοθέτη (αν όχι και ταινιών) από μόνος του. Είναι Τεξα-
νός, όμως, το σινεμά του είναι… «αχαρτογράφητα» ευρω-
παϊκό. Δεν ανατράφηκε από ευρωπαϊκά κινηματογραφικά 
Φεστιβάλ, ουδείς διεκδίκησε την κηδεμονία ή την προστα-
σία του, ο ίδιος δεν το επεδίωξε για να επιβιώσει στη διεθνή 
αγορά των κινούμενων εικόνων. Αυτές οι τελευταίες είναι 
και το μεγάλο του χάρισμα. Ένα σύμπαν μοναδικής αισθητι-
κής φόρμας, που βασίζεται σε μια «δικτατορία» του κάδρου 
και κάνει αμέτρητα homage σε οτιδήποτε retro ή vintage 
λατρεύει, αναπαράγοντάς το μέσα από δικές του σκηνογρα-
φικές μονομανίες και παλέτες χρωμάτων. 

Το «Ξενοδοχείο Grand Budapest» αναδεικνύεται ένα από 
τα πιο λαμπρά δείγματα της φιλμογραφίας του, ένα αποθε-
ωτικά εικονοπλαστικό mash-up σινεφιλίας σε ποικιλία από 
format (widescreen, 1.37:1 και 1.85:1, ανάλογα με την περί-
οδο), που σε διεγείρουν στην όψη, σε λιγώνουν με το εικα-
στικό τους γλάσο και σε κάνουν να αισθάνεσαι… τύψεις, 
λες κι έχεις μπροστά σου μια τούρτα που θέλεις να κατα-

του Ηλία Φραγκούλη
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βροχθίσεις, αλλά δεν τολμάς να κόψεις το 
παραμικρό κομμάτι της γιατί είναι ένα έργο 
Τέχνης! Κι ας πεινάς... Αυτό που θα δεις, 
όμως, θα σε γεμίσει τόσο, που μόνο με ηδονή 
θα μπορείς να το συγκρίνεις. Ακόμη κι αν, 
στην πραγματικότητα, είναι τόσο… κενό!   

Η ψυχή τού «Grand Budapest» προσπαθεί 
να… σμικρύνει σε διαστάσεις κουκλόσπιτου 
την παλιομοδίτικη κινηματογραφική γλώσσα 
τού σινεμά του Ερνστ Λιούμπιτς, να αφη-
γηθεί αυτό το ιδιόρρυθμο μεγάλο «τίποτα» 
της πλοκής με τη σοφιστικέ φινέτσα της 
βιεννέζικης πένας τού Στέφαν Τσβάιχ, να 
σχολιάσει την αυτοκαταστροφική προίκα 
του ευρωπαϊκού πολιτισμού που ανακυκλώ-
νεται γύρω από τον φασιστικό όλεθρο (πόσο 
ειρωνικά επίκαιρο!), να εξιτάρει με ρυθμούς 
καρτουνίστικους (ευδιάκριτα τα δείγματα 
stop-motion animation) όταν θέλει να 
υπερβεί το ρεαλιστικό και να κουρδίσει τις 
μελωδίες ενός music box από τον πάντοτε 
ιδανικά εγκλιματισμένο Αλεξάντρ Ντεσπλά. 
Είναι μια ταινία φυγής που επιδεικνύει το 
μεγάλο ταλέντο του σκηνοθέτη της, τίποτε 
περισσότερο ή λιγότερο από αυτό. 
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Αρκετοί από τους «μονιμάδες» των ταινιών 
του Άντερσον παρελαύνουν και εδώ, ανά-
μεσα σε ένα απίστευτο σε συμμετοχές καστ, 
το οποίο μεταμορφώνεται με ακρίβεια σε 
φιγούρες που είμαι σίγουρος ότι ο δημιουρ-
γός έχει φανταστεί μέχρι και την τελευταία 
λεπτομέρεια προφοράς έως και αμφίεσής 
τους. Μονάχα ο Άντερσον και ο Τιμ Μπέρ-
τον μπορούν να το κάνουν αυτό σήμερα. 
Ειλικρινά. Ο Ρέιφ Φάινς είναι απολαυστι-
κός στον πρώτο ρόλο, δίνοντας ζωή σε έναν 
ήρωα που αποτελεί πρότυπο ηθικής, έστω κι 
αν πολλές φορές τα πιστεύω του βασίζονται 
σε δικούς του κανόνες, οι οποίοι σχετίζονται 
με πάλαι ποτέ ιδέες, νόμους και παραδόσεις, 
που όμως έχει «επανασχεδιάσει» επί του 
προσωπικού… συμφέροντος.

Σε μια εποχή ψηφιακού κανιβαλισμού των 
εικόνων, το «Grand Budapest» έρχεται να 
αποτίσει φόρο τιμής στο… εργόχειρο, την 
καλλιτεχνική έμπνευση και πράγματα που 
τείνουν να εξαφανιστούν από τον πολιτισμό 
μας. Δεν είναι μια νεκροφόρα του παρελθό-
ντος. Είναι ένα νοσταλγικό trip που σέβεται 
με πολυτελή αλλά και αφελή τρόπο πράγ-
ματα που χάνονται, φεύγουν από τη ζωή και 
σβήνουν από τη μνήμη. Το φινάλε, μέσα σε 
ελάχιστα λεπτά, κρύβει μέσα του όση συγκί-
νηση δεν επέτρεπε να φανεί στα κάδρα του 
ο Άντερσον στην υπόλοιπη ταινία. Σε αφήνει 
να ανακαλύψεις και να κρυφοκοιτάξεις μέσα 
από μια χαραμάδα, στο εσωτερικό ενός 
παραμυθένιου κουκλόσπιτου, την ψυχή του 
ανθρώπου που εμπνεύστηκε αυτό το οικο-
δόμημα. Καμία σχέση με ακατοίκητο.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.grandbudapesthotel.com/
https://www.youtube.com/watch?v=1Fg5iWmQjwk
http://www.imdb.com/title/tt2278388/
https://www.facebook.com/TheGrandBudapestHotel
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Εάν έχεις μια προηγούμενη εμπειρία από 
το έργο του Γουές Άντερσον, μπορείς να 
φανταστείς τι σημαίνει η υπόσχεση ότι θα 
βρεθείς μπροστά σε εικαστικό ντελίριο, 
σχεδόν πρωτόγνωρο ακόμη και για τον 
ίδιο! Οι φιγούρες της πληθώρας των χαρα-
κτήρων, σε συνδυασμό με το τρελό καστ 
(τουλάχιστον 17 επώνυμοι ηθοποιοί από 
το παγκόσμιο σινεμά!), θα βοηθήσουν το 
πιο απαίδευτο κοινό να διατηρήσει αμεί-
ωτο το ενδιαφέρον του επί της οθόνης. Θα 
υπάρξουν και εκείνοι που θα πλήξουν, δε 
θα βρουν απολύτως κανένα σημείο ταύ-
τισης, ούτε καν θα αρκεστούν στην ομορ-
φιά των εικόνων. Είναι ζήτημα κουλτούρας 
και διάθεσης.
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300: Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ 
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ (2014) 
(300: RISE OF AN EMPIRE)

Είδος 
Επική Περιπέτεια

Σκηνοθεσία 
Νόαμ Μούρο

Καστ 
Σάλιβαν Στέιπλτον,  
Εύα Γκριν,  
Λένα Χίντι,  
Ροντρίγκο Σαντόρο,  
Ντέιβιντ Γουέναμ

Διάρκεια 
102’

Διανομή  
VILLAGE FILMS

του Ηλία Φραγκούλη

Ο στρατηγός Θεμιστοκλής της Αθήνας ζητά τη συμπα-
ράσταση της Σπάρτης λίγο πριν από την ήττα των 
τριακοσίων του Λεωνίδα, για να πολεμήσει με αξιο-
πρεπή αριθμό στρατευμάτων τη διψασμένη για εκδί-
κηση επίθεση της Αρτεμισίας, με τα περσικά πλοία 
του Ξέρξη να πλησιάζουν επικίνδυνα από τη θάλασσα 
του Αιγαίου.

Υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία υστερεί τούτο το «sequel» 
της τεράστιας εισπρακτικής επιτυχίας που σκηνοθέτησε ο 
Ζακ Σνάιντερ το 2007 και… προσκύνησε το ελληνικό κοινό 
λες και ορκιζόταν για την ίδια του την υπηκοότητα στα ταμεία 
των κινηματογραφικών αιθουσών! Όλα τα κενά και οτιδήποτε 
σε αφήσει ανικανοποίητο εδώ, επιχειρείται να καλύψει ένα 
και μοναδικό πράγμα: το σεξ!  

Τα στοιχεία του machismo και της αυτοθυσίας για ιερό σκοπό 
του «300», συναντούν στο «300: Η Άνοδος της Αυτοκρατο-
ρίας» την παρουσία της dominatrix μέγαιρας Αρτεμισίας, με 
την Εύα Γκριν να αντικαθιστά τα ένστικτα των «στρατόκαυ-
λων» θεατών με μια… σκέτη (θηλυκή) καύλα που έρχεται να 
πολεμήσει ουχί για την κατάκτηση μιας πατρίδας η οποία την 
«έφτυσε» από τα σπλάχνα της ως ξένο σώμα, αλλά για την 
εξουσία ανάμεσα στα δύο συγκρουόμενα φύλα!   

Προφανέστατα, το φιλμ (και πάλι) δεν επιχειρεί να σου μάθει 
κάτι σοβαρό περί αρχαίας ελληνικής Ιστορίας, το πλαίσιο 
δράσης και οπτικοποίησης δανείζεται τα πάντα από τον comic 
κόσμο των εικόνων του (επερχόμενου) «Xerxes» (ξανά με την 
υπογραφή του Φρανκ Μίλερ), αυτή τη φορά λιγότερο εικα-
στικό και περισσότερο dark ή επηρεασμένο από μόδες της 
εποχής, όπως το «Game of Thrones», η επιτυχία του οποίου 
λειτουργεί εδώ περισσότερο επιδραστικά και από την ίδια την 
πηγή έμπνευσης του έργου που παρακολουθείς. 

Τούτοι οι «300» είναι πιο φιλήδονοι και camp, στήθηκαν με 

6 μαρτΙΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Βυζιά! Γυναικεία βυζιά! 
Άντε γειά, Σπάρτη!
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στόχο το ξεπούλημα της επιτυχίας της προη-
γούμενης ταινίας και αγωνιούν στην προσπά-
θειά τους να προσφέρουν κάτι πιο σημερινό 
και ελκυστικό στο «ευγενές» είδος τής… 
καγκουριάς, για κόσμο που, πλέον, απαιτεί 
θέαμα εφάμιλλο… γαλαρίας (για να μην πάω 
τόσο πίσω, στα χρόνια που οι αρένες έσφυζαν 
από ζωή, ιαχές και αληθινές πιτσιλιές αίμα-
τος!), για να εκτονώσουν τη βία που εγκλω-
βίζουν καθημερινά μέσα τους. Το περιβάλλον 
συγγενεύει όχι με… ελαιογραφίες αλλά με 
την πλαστικότητα του ψεύδους των εικό-
νων που αναπαράγονται μέσα από τα video 
games, με το αίμα να πρωταγωνιστεί κανο-
νικά και σε ποσότητες… κουβάδων, δίχως 
καμία διάθεση αληθοφάνειας. Οι γκοράδες 
θα χαζέψουν με αμηχανία μπροστά στις σφα-
γές που προκαλεί η κάθε σπαθιά, οι υπόλοιποι 
θα αναρωτηθούν έως πόσα levels ανεβαίνει η 
πίστα στην κάθε επόμενη σεκάνς μάχης…  

Σε ένα ποσοστό, το φιλμ έχει παραχθεί με τη 
γνώση ότι υπηρετεί τις ανάγκες μιας κάποιας 
«ένοχης απόλαυσης» στο σινεμά, τα 3D 
graphics εντυπωσιάζουν στο ξεκίνημα αλλά 
γίνονται μια επαναλαμβανόμενη συνήθεια 
στη συνέχεια και από ολόκληρο το καστ, η 
Γκριν δείχνει να το διασκεδάζει περισσότερο, 
προσφέροντάς μας τη σκηνή ανθολογίας του 
(σεξουαλικού) ξελογιάσματος του Θεμιστοκλή 
(οι αίθουσες θα σείονται από τα ουρλιαχτά 
και τα γέλια εδώ!). Ο Σάλιβαν Στέιπλτον, στο 
ρόλο του τελευταίου, αδυνατεί να «χωρέσει» 
στα σανδάλια τού Τζέραρντ Μπάτλερ (ο Λεω-
νίδας της original ταινίας) και κάνει διαρκώς 
στομφώδη σκαμπανεβάσματα από την ερμη-
νεία του έως και την εκφορά τού λόγου του, 
ενίοτε φτάνοντας στο σημείο να ακούγεται 
σαν το… Λέμι των Motörhead!
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official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.300themovie.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jGEERBDelH8
http://www.imdb.com/title/tt1253863/
https://www.facebook.com/300riseofanempirespartans
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Η εθνική ανάταση αυτή τη φορά θα είναι 
σίγουρα μετριασμένη, το ίδιο και οι ουρές 
στις αίθουσες, ίσως γιατί οι παραγωγοί αυτού 
του «300» δεν κατανόησαν πως με τις επιλο-
γές τους θέτουν ένα… ηλικιακό όριο, αφήνο-
ντας εντελώς εκτός και μερίδες θεατών όχι 
απαραίτητα «ώριμων», αλλά με σαφείς καλ-
λιτεχνικές απαιτήσεις, αξιώσεις που κάλυπτε 
με σχεδόν εξαιρετικό τρόπο η ταινία του 
Σνάιντερ.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Περισσότερο fun, ίσως, με κάμποσες 
στιγμές που θα γίνουν αντικείμενο κανι-
βαλιστικού αστεϊσμού, το νέο «300» είναι 
φτιαγμένο για τις λεγεώνες των multiplex 
και σχεδόν απαγορεύει την είσοδο σε 
κοινό… πιο ενήλικο, στερώντας έτσι το 
δικαίωμα να μετατραπεί και τούτο το φιλμ 
σε ξέφρενη μαζική επιτυχία (κάποιου 
πολιτιστικού ή ανθρωπολογικού ενδιαφέ-
ροντος για το ντόπιο κοινό, είναι η αλή-
θεια). Ευτυχώς για το box-office, ο τέταρ-
τος κύκλος του «Game of Thrones» ξεκινά 
σε ένα μήνα…

13-19 ª·ÚÙ›Ô˘ 2014
∞£∏¡∞ - ODEON √¶∂ƒ∞ 1

20-26 ª·ÚÙ›Ô˘ 2014 
£∂™™∞§√¡π∫∏ - º∞ƒ°∫∞¡∏

2014

http://www.horrorant.com/2014/03/horrorant-film-festival-fright-nights_5.html
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ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ (2012) 
(A PERDRE LA RAISON)

του Γιάννη Σμοΐλη

Αγόρι ερωτεύεται κορίτσι. Αγόρι παντρεύεται κορίτσι 
κι αρχίζουν να σκορπάνε κουτσούβελα. Όλα μοιάζουν 
ιδανικά, όμως, ο θετός πατέρας του αγοριού, μπλέ-
κεται διαρκώς στα ενδοοικογενειακά τού ζευγαριού, 
δημιουργώντας προβλήματα. Το όνειρο της επίπλα-
στης, μικροαστικής ευτυχίας δε θα αργήσει να μετα-
τραπεί σε εφιάλτη.

Ο Βέλγος σκηνοθέτης Ζοακίμ Λαφός βασίζεται σε αληθινή 
ιστορία που αναστάτωσε το Βέλγιο το 2007 (δεν μπορούμε 
να προχωρήσουμε σε λεπτομέρειες χωρίς τον κίνδυνο των 
spoilers, γι’ αυτό σταματάμε εδώ). Για τον ανυποψίαστο 
θεατή το «Πέρα από τη Λογική» δίνει, στο μεγαλύτερο 
μέρος του, την αίσθηση - με την εξαίρεση της πρώτης, ανη-
συχητικής, σκηνής - ενός συνηθισμένου οικογενειακού δρά-
ματος. Μέχρι το τελικό, κλιμακούμενο μέσα σ’ ένα ιδιότυπο 
σασπένς, εικοσάλεπτο, η ταινία ξετυλίγεται με τον τυπικά 
γαλλικό τρόπο μιας βραδυφλεγούς κοινωνικής καταγγελίας. 
Αυτό μεταφράζεται σε οικιακές, ως επί το πλείστον, σκηνές, 
στημένες μινιμαλιστικά και με ελάχιστα να διαδραματίζο-
νται εντός τους, ελλειπτικούς διαλόγους, περιορισμένους 
στα απολύτως απαραίτητα, κυρίαρχες σιωπές και κοντινά 
καδραρίσματα που αιχμαλωτίζουν, υποτίθεται, την αλή-
θεια των προσώπων. Δηλαδή, σε όλα αυτά που, αν δεν είσαι 
«γυμνασμένος» στην ευρωπαϊκή κινηματογραφική αισθη-
τική, θα σου εξασφαλίσουν έναν ωραιότατο ύπνο μέσα στην 
αίθουσα. 

Η αφήγηση του Λαφός περιορίζεται σε μικροπεριστατικά, 
υπόκωφους εσωτερικούς κρότους, διάσπαρτες διενέξεις 
που ανεβάζουν ελάχιστα την ένταση για να σε βυθίσουν, 
λίγο αργότερα, στη ραστώνη ενός τελματωμένου γάμου. Αν 
σκοπός τού σκηνοθέτη ήταν να σε αναγκάσει να βιώσεις 
την υπαρξιακή ασφυξία τής ηρωίδας του, τότε μια χαρά τα 

6 μαρτΙΟΥ 2014

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Ζοακίμ Λαφός

Καστ 
Εμιλί Ντεκέν,  
Ταχάρ Ραχίμ,  
Νιλς Άρεστρουπ

Διάρκεια 
111’

Διανομή  
ONE FROM THE HEART 

η γνωμη του mr. klein

Γαλλικό. Δράμα. Υστε-
ρία. Με τέτοιο σινεμά, η 
γυναικεία περίοδος γίνε-
ται δικαίωμα όλων.



PAGE 21 



PAGE 22 | FREE CINEMA | ISSUE#102

καταφέρνει. Οι αντιρρήσεις μας βρίσκο-
νται στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να το 
κάνει. Γιατί μόνο αν γνωρίζεις την τραγική 
κατάληξη, υπάρχει περίπτωση να νιώσεις 
αγωνία ή ενδιαφέρον για τα τεκταινόμενα 
επί της οθόνης, περιμένοντας να συναντή-
σεις στο τέρμα αυτής της πληκτικής διαδρο-
μής τον αναπόφευκτο όλεθρο που θα φόρ-
τιζε και την πιο ασήμαντη στιγμή με έναν 
δυσοίωνο, φαταλιστικό συμβολισμό. Διαφο-
ρετικά, αυτή η εκνευριστικά χαμηλότονη, 
μέχρις εσχάτων, αναμέτρηση με τα στραβά 
κι ανάποδα ενός ξεπεσμένου θεσμού που 
υπόσχεται την ευτυχία (μπουρζουάδικες 
ψευδαισθήσεις) και καταλήγει να συνθλίβει 
τα άτομα, μοιάζει με σαδιστική επίθεση στις 
αντοχές και την υπομονή τού κοινού. Ακόμα 
και οι πολιτικές αναφορές (ο χαρακτήρας 
του Ταχάρ Ραχίμ, καθότι Μαροκινός, ανα-
γκάζεται να υπομένει τις ταπεινώσεις και 
τους εξαναγκασμούς τού ευυπόληπτου Γάλ-
λου γιατρού που διασφάλισε τις συνθήκες 
της απόδρασής του στον δυτικό κόσμο), δεν 
κατορθώνουν να ταράξουν τα λιμνάζοντα 
ύδατα της ιστορίας, να της προσδώσουν μια 
πτυχή που θα την έκανε να λειτουργήσει, 
τουλάχιστον, στο επίπεδο της αλληγορίας. 

Δεν είναι ότι οι ηθοποιοί δεν προσπαθούν. 
Η, γνωστή από τη «Rosetta» των αδελφών 
Νταρντέν, Εμιλί Ντεκέν, η οποία βραβεύ-
τηκε στις Κάννες (στο τμήμα Un Certain 
Regard) για την ερμηνεία της, δε μας αφήνει 
στιγμή να αμφιβάλουμε για το πόσο πολύ - 
και πόσο βαθιά - υποφέρει, «αλυσοδεμένη» 
καθώς είναι από τις κοινωνικές συμβάσεις 
και το ρόλο της άψογης «μάνας και συζύ-
γου» που το περιβάλλον την υποχρεώνει να 
παίξει. Το κακό είναι ότι δε μαγνητίζει το 
βλέμμα, δε μας αναγκάζει να ενδιαφερθούμε 
πραγματικά για το δράμα της, περισσότερο 
διασφαλίζει μια «με το στανιό» συναίνεσή 
μας στο τραγικό, με τον τρόπο που τα δελ-
τία ειδήσεων εγκαλούν τον τηλεθεατή τους. 
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official trailer

imdb

facebook page

link me

https://www.youtube.com/watch?v=cm7E9VgoDas
http://www.imdb.com/title/tt1660302/
https://www.facebook.com/OurChildrenUK
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Πράγμα, βέβαια, για το οποίο δεν ευθύνε-
ται η ίδια αλλά οι επιλογές τού σκηνοθέτη 
της. Οι Ταχάρ Ραχίμ και Νιλς Άρεστρουπ, 
όσο έλαμψαν στον εξαιρετικό «Προφήτη» 
του Ζακ Οντιάρ, άλλο τόσο δείχνουν εδώ 
«υπνωτισμένοι», παρά την αξιέπαινη αφο-
σίωσή τους στους ρόλους τους. Ο μεν Ραχίμ, 
αποτυπώνει άψογα τη σταδιακή μεταμόρ-
φωση ενός ερωτοχτυπημένου, ρομαντικού 
πιτσιρικά σε «τέρας» πατριαρχικής αναλ-
γησίας, με όλες τις ενδιάμεσες αποχρώσεις 
που προμηνύουν τη μοιραία μετάλλαξη, ενώ 
ο Άρεστρουπ, δεσποτικός, απειλητικά μειλί-
χιος και βλοσυρός, ενσαρκώνει μια σκοτεινή 
φιγούρα, αυταρχικής κηδεμονίας που δε 
διαφέρει ιδιαίτερα από την γκανγκστερική 
πατρική μορφή τού  , όντας τελικά και ο πιο 
ενδιαφέρων χαρακτήρας της ταινίας. Στα 
θετικά του έργου και η υπέροχη μουσική 
που χαρίζει αέρινο λυρισμό σε σκηνές, κατά 
τα άλλα, βαριές απ’ τη νατουραλιστική τους 
στατικότητα. 

Δεν είναι κακή ταινία το «Πέρα από τη 
Λογική», αν έχεις το κουράγιο να την υπο-
στείς ως το τέλος. Όχι χάρη στην πρωτοτυ-
πία του μηνύματος αλλά στο οικουμενικό 
των διαπιστώσεών της, διαθέτει μια κάποια 
δυναμική. Στο φινάλε, η πραγματική ιστορία 
που διηγείται είναι - με τις συγκεκριμένες 
ιδιαιτερότητες που ποικίλλουν από τόπο σε 
τόπο κι από ζωή σε ζωή - η ιστορία πολλών 
γυναικών, πολλών ζευγαριών, πολλών, με 
τη θέλησή τους, φυλακισμένων ανθρώπων, 
ακόμα κι αν η κατάληξη διαφέρει σε κάθε 
περίπτωση. Ο «γαλλοτραφής» θεατής, ο 
οποίος απολαμβάνει, ενδεχομένως, τέτοιους 
ρυθμούς, τέτοιες ασκήσεις στην καθημερινή 
ασημαντότητα (που προετοιμάζει, βέβαια, 
σημαντικότατες εκρήξεις), ίσως να το εκτι-
μήσει για την αφτιασίδωτη αλήθεια του. Οι 
υπόλοιποι θα παρακαλάνε να τελειώσει, με 
κάθε κόστος. Σαν την κεντρική ηρωίδα ένα 
πράγμα.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ακόμα και για τους εξασκημένους στο 
αργό, «ψιθυριστό» σινεμά του ρεαλισμού 
και των απλών ανθρώπων, αυτή εδώ θα 
είναι μια σκληρή, απαιτητική (όχι πάντα 
με την καλή έννοια) κινηματογραφική 
εμπειρία. Όσοι, κοιτάζοντας την αφίσα 
της, προετοιμάστηκαν για ρομαντική 
ερωτική ιστορία, ας μην κάνουν το λάθος. 
Θα ψάχνουν αντικαταθλιπτικά μετά την 
προβολή. Οι οπαδοί της δράσης και του 
γρήγορου μοντάζ μόνο αν υποφέρουν από 
αϋπνίες έχουν λόγο να το κάνουν αυτό 
στον εαυτό τους.
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ΦΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ  
ΣΚΟΤΑΔΙ (2012)
(POST TENEBRAS LUX)

του Άγγελου Μαύρου

30φεύγα «λευκός» αστός ζει πλέον στην ύπαιθρο με 
σύζυγο και δύο κουτσούβελα σε trendy hacienda, με 
indios χαλαρά στη δούλεψή του. Θα έχουν στιγμές 
θαλπωρής, θα δουν… μπίου «φάσματα», θα νταρα-
βεριστούν ποικιλοτρόπως, θα «πάθουν» άσχημα, 
ενώ άσχετο ευκατάστατο σόι έχει χριστουγεννιάτικη 
σύναξη κι αγγλική παιδική ομάδα ragby κοπανιέται 
επί χόρτου. Τι ρόλο βαράει το «Φως Μετά το Σκοτάδι»;

Απόσπασμα ενός εδαφίου (17, 12) από το βιβλίο του Ιώβ της 
Παλαιάς Διαθήκης τιτλοδοτεί αυτή την ταινία. Υπαινικτικός 
δείκτης (ένας από τους πολλούς τού φιλμ) εκ μέρους τού 
γνωστότερου σύγχρονου chicano auteur; Ναι. Προειδοποί-
ηση εκ μέρους του γράφοντος; Οπωσδήποτε, καθώς «Τι’ 
ν’ τούτο;» θα είναι η νηφαλιότερη ερώτηση εκ μέρους τού 
μέσου, με μηδενική εμπειρία στην κινηματογραφική πρωτο-
πορία θεατή μετά το δίωρο της (πάρε, όχι πληρωμένη, την 
απάντηση) πιο πρόσφατης γενναίας, αλλά συχνά αποτυχη-
μένης, απόπειρας του δημιουργού ενός από τα μαγνητικό-
τερα ντεμπούτα ever, του «Japon». 

«Απόπειρας να κάνει τι;», θα είναι η επόμενη απορία τού 
νεοπροσήλυτου, (ξε)στραβωμένου από όχι μόνο τη διακε-
κομμένη σε σημείο αγραμμικότητας πλοκή αλλά και τις 
συνεχείς, κρυπτικές αλλαγές αφηγηματικής προοπτικής 
και χωροχρόνου, ενώ αντλεί από προσωπικές εμπειρίες, 
συμπλέγματα, επιθυμίες και ματαιώσεις, για (τσάκω την 
επόμενη απάντηση) να τις ξορκίσει, στήνοντας γριφωδώς 
αλλά φάτσα φόρα απέναντι στον καθρέφτη το «Μέχικο». 
Της σύγχρονης γεωγραφικής αναδιάταξης της ταξικής 
τάφρου που εγκυμονεί - στην καλύτερη περίπτωση - το 
εκατέρωθεν ψου ψου ψου και υποβλέπειν, της στρεβλής και 
ακυρωμένης από τα αφανή ή μη πάθη πατριαρχίας τού έστω 
εξευγενισμένου νεο-machismo, της κτηνώδους μεταχείρισης 

6 μαρτΙΟΥ 2014

Είδος 
Arthouse

Σκηνοθεσία 
Κάρλος Ρεϊγάδας

Καστ 
Αδόλφο Χιμένες Κάστρο, 
Νατάλια Ασεβέδο, 
Γουιλεμπάλντο Τόρες

Διάρκεια 
115’

Διανομή  
AMA FILMS 

η γνωμη του mr. klein

Για ανθρωποκτονία με 
ελαφρυντικά, στα πόσα 
χρόνια βγαίνεις έξω;
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των ζώων, των παλιών και νέων καταχρή-
σεων του pueblo, των παγανιστικών δεισι-
δαιμονιών τους και των νόμων της Φύσης 
που τους σκέπει, τους παρακολουθεί και 
αποδίδει δικαιοσύνη.

Problema primero το πολλαπλό, σε εκφρα-
στικό και σημειωτικό επίπεδο, διφορούμενο: 
Το φορμαλιστικό χούι της διαθλαστικά 
διπλασιασμένης «περιμέτρου» τού «ακα-
δημαϊκού» 1.37:1 κάδρου εγκιβωτίζει α λα 
home movie το οικογενειακό album τής 
4μελούς familia ή / και α λα View-Master 
στιγμιότυπα της μνήμης και της φαντασίας 
τους (και του σκηνοθέτη, εξίσου); Ο κόκκινος 
δαιμονιώδης CGI Πάνας με την εργαλειο-
θήκη εικονοποιεί στα μάτια του λιλιπούτειου 
γιου (ονειρικά ή, μήπως μεταφυσικά, εν είδει 
ψυχοπομπού, αφού η δις «επίσκεψή» του 
προμηνύει... χαμό - και για τους κανιβαλι-
στές τού φιλμ) τον πατέρα ή τον «Εφτά», τον 
πρώην χρήστη ουσιών και σκοτεινών κινή-
τρων μάστορα του υποστατικού; Η σκηνή 
στη σάουνα - swingers club των Βρυξελλών 
(ο réalisateur εργαζόταν κάποτε στις νομικές 
υπηρεσίες της ΕΕ) αποτελεί φαντασίωση της 
ανικανοποίητης γυναίκας ή του εθισμένου 
στο ιντερνετικό πορνό άντρακλά της, αν όχι 
αναχρονισμένο συμβάν τής μυθοπλασίας;

Κυριότατα, η «Οικογενειακή Γιορτή» και οι 
δύο brit αθλοπαιδιές (μάντεψε: ο 00’s «El 
Rey» τής σελιλόζης σπούδασε στο Γιόρ-
κσαϊρ και έπαιξε στην εθνική ομάδα ragby 
της πατρίδας του) έρχονται απ’ το μέλλον 
κάποιου εκ των ηρώων, το παρελθόν τους ή 
από μια άλλη... ιστορία - εκτός του ρεζουμέ 
τού εμπνευστή της; Θα ήταν (σχεδόν είναι, 
για την ακρίβεια) ερεθιστικό να άγεσαι και 
να φέρεσαι ως τις υπώρειες τού πειραματι-
κού σινεμά από το «τι θέλει να πει ο ποιη-
τής». Θα ήταν, αν τα γειωμένα ενίοτε πλη-
κτικά από άποψη νατουραλιστικού staging 
(εξίσου στο όξω κι εντός εστίας) καταστασι-
ακά ενσταντανέ και το γκελ ανοικειότητας 
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της μεθόδου Παζολίνι στη διανομή και καθο-
δήγηση αρκετών ερασιτεχνών δεν... αποκε-
φάλιζαν (βάστα για το σχετικό #wtf γκινιόλ 
επιστέγασμα) το τονικό σώμα, αποκόβοντας 
την αίσθηση που διαπερνά και μεταδίδεται 
από μέλη του που σπαρταράνε. 

Τω όντι, πρέπει εκτός της πρόθεσης και της 
ικανότητας να σπας mainstream στεγανά 
και taboo στο ποιοτικό σινεμά (και το έχει 
κάνει σε κάθε ένα από τα 4 feature του ο 
«Καρλίτο») να έχεις μυαλό και... μάτι για να 
«περάσεις» το οιστρογόνου ενσυναίσθησης 
touch της θηλυκής libido σ’ ένα όργιο. Μπε-
λαταρικό χρωστήρα για να αδράξεις μια 
παιδούλα μόνη μεταξύ τετράποδων σ’ ένα 
χωράφι νύχτα, προτού ανοίξουν οι ουρανοί. 
Κτηνώδη ευαισθησία για να μιλήσεις ενα-
ντίον του «δίκιου του ισχυροτέρου» μέσω του 
off camera σκοτώματος στο ξύλο ενός κατοι-
κίδιου σκύλου απ’ τον «αφέντη» του. Και 
Μούσα ικανή να εμπνέεται από το ρεπερ-
τόριο του Νιλ Γιανγκ (το «It’s a Dream» του 
ως acoustic ξόδι) ως τη Βίβλο (συμβολιστικά 
πανταχού παρούσα εδώ, με τα βαφτισμένα 
απ’ αυτήν τέκνα τού Ρεϊγάδας, Ρουθ και Ελε-
αζάρ, να υποδύονται τους εαυτούς τους). Ε, 
κι αν δεν αίρεις πάντα ξεκάθαρα το «άχθοις 
αρούροις» (του είναι, της χώρας, του είδους 
σου), ανθρώπινο είναι. Αλλά ενώ στην τελική 
η βροχή ξεπλένει το κακό τού Ιούδα από το 
χώμα της εικονοκλαστικής Εδέμ σου και «Το 
Φως Μετά το Σκοτάδι» χαράζει για όσους 
έχουν φάει το «φλας» σου, το ποίμνιο μένει 
δικαιολογημένα τυφλωμένο. Άντε πάλι να 
ψάχνεται στιλ Μάλικ στο πιο ethnic και να 
αναθεματίζει. Κρίμα κι άδικο un poco, ε;

official trailer

imdb

facebook page

link me

https://www.youtube.com/watch?v=zYeXnNzJ89Y
http://www.imdb.com/title/tt1754367/
https://www.facebook.com/Posttenebraslux2012
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Πιστοί τού καλλιτέχνη (ιδίως του προ-
ηγούμενού του, άπαιχτου εδώ «Silent 
Light») με έφεση στο αινιγματικό και 
την avant-garde, μπορεί να προσκυνή-
σετε - αρκετοί θα έχετε πρόβλημα μέθε-
ξης, ωστόσο. Αμύητοι, μπορεί να μείνετε 
στήλη άλατος (και να μην ξαναπατήσετε 
πόδι σε «κουλτούρα»). Του εμπορικού, μη, 
θα ρίξετε χριστοπαναγίες - στα ελληνικά, 
όχι στα ισπανικά.
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