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εικονογραφηση: ηλιασ κυριαζησ

Editorial

Μ

ια μέσα, μία έξω μας πάει! Ο φετινός
προγραμματισμός των γραφείων
διανομής δείχνει να ακολουθεί ένα
σταθερό μοτίβο, κατά το οποίο η μια
εβδομάδα είναι γεμάτη προτάσεις αξιώσεων για
διαφορετικά είδη κοινού και η επόμενη… σχεδόν
για να κλειστείς στο σπίτι! Ή να δεις αυτά που
μάζεψαν το «χαρτί» το περασμένο τετραήμερο.
Χωρίς καμία λογική!
Αν παρατηρήσεις τα εισιτήρια, δε, θα δεις πως
υπάρχουν και επιτυχίες, όχι μόνο γκρίνια! Που
δηλώνουν εμφανέστερα τις προτιμήσεις των
θεατών προς το σινεμά των ειδών ή τις προφανείς
event movies (τα 49.581 εισιτήρια του ανοίγματος
του «Interstellar», παρά το ντεζαβαντάζ της
τρίωρης διάρκειας). Δυστυχώς, η συρρίκνωση της
απήχησης προς την πλειονότητα των μη αγγλόφωνων παραγωγών δείχνει πως ο κόσμος τις τσουβαλιάζει στο αποκαλούμενο «καλλιτεχνικό» σινεμά,
που σπάνια, πλέον, ξεπερνά τα τριάντα χιλιάρικα
(εκεί μιλάμε για «blockbuster»!). Εξακολουθώ να
θεωρώ σκανδαλωδώς λίγα τα 27.438 εισιτήρια του
«Ιστορίες για Αγρίους», της με δυνατότητες
crowdpleaser αργεντίνικης κωμωδίας που… έφαγε
τη σκόνη από «Το Κορίτσι που Εξαφανίστηκε»

του Ντέιβιντ Φίντσερ (252.554 εισιτήρια), χαίρομαι
τη διάθεση του κοινού να πάρει μια… τρομάρα διασκέδασης με το αντίστοιχο genre, μετατρέποντας
σε ξεκάθαρες επιτυχίες τα «Annabelle» (130.215
εισιτήρια) και «Dracula Untold» (125.332 εισιτήρια), απορώ με τον εφησυχασμό των media για την
αδιαφορία απέναντι στις ελληνικές ταινίες, είτε το
παίζουν «λαϊκές» (30.420 εισιτήρια για το «Στα
Καλά Καθούμενα») είτε «φεστιβαλικές» (14.947
εισιτήρια για το «Xenia»), τη στιγμή που μας τα
έχουν κάνει τούμπανο με το ποιος θα διοικεί το
Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου!
Επίσης, θα το ξαναπώ. Η ημερομηνία (σε σύμπνοια
με εκείνη του εξωτερικού) και το σωστό timing
είναι όπλα υπέρ της εξόδου ενός φιλμ. Αν σε έχει
προλάβει η «πειρατεία» (έως και με Blu-Ray!), τι να
σου παρέχει περισσότερο η αίθουσα, πια; Κλάψε
τα! Εκτός κι αν το «προϊόν» σου αγγίζει μια γενικότερη γκάμα θεατών, ηλικιακά και με την υποστήριξη της κριτικής (βλέπε τα 9.170 εισιτήρια της
«Ida» μέσα σε 11 μέρες). Το κοινό δεν το κοροϊδεύεις εύκολα σήμερα. Αλλάξτε, λοιπόν, μυαλά…
όσο υπάρχουν σινεμά. Να τ’ ακούνε και αυτοί που
θα μπουν στην αγορά πιο ενεργά… σύντομα!

Hλίας Φραγκούλης
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ΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΕΚΑΤΣΕ ΣΕ ΕΝΑ ΚΛΑΔΙ
ΣΥΛΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΤΗΝ
ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ (2014)

(EN DUVA SATT PÅ EN GREN OCH FUNDERADE
PÅ TILLVARON)
Είδος
Σουρεαλιστική Σάτιρα
Σκηνοθεσία
Ρόι Άντερσον
Καστ
Νιλς Βέστμπλομ,
Χόλγκερ Άντερσον
Διάρκεια
101’
Διανομή
ΑΜΑ FILMS

η γνωμη του mr. klein

Εάν υπάρχει έστω και
ένας άνθρωπος που
έμαθε να λέει ολόκληρο
τον τίτλο (στα ελληνικά,
όχι στα σουηδικά, το
κάνω εύκολο) και πρότεινε σε έναν άλλο κοινό
θνητό να πάνε να δουν
αυτή την ταινία, του
κάνω το τραπέζι. Γλαρόσουπα, εννοείται.
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του Δημήτρη Δημητρακόπουλου
Μία σειρά από tableaux vivants και ένα σύνολο εκκεντρικών χαρακτήρων (με τον καθένα να επιδίδεται στο
προσωπικό του κυνήγι αναζήτησης) είναι οι ξεναγοί
σε ένα ακόμα κινηματογραφικό ταξίδι του Ρόι Άντερσον, το οποίο προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει την
ανθρώπινη φύση και να διακρίνει με χιούμορ τα καλά,
τα κακά και τα… άσχημα του να είναι κανείς ζωντανός.
Στο «Ένα Περιστέρι Έκατσε σ’ Ένα Κλαδί Συλλογιζόμενο την
Ύπαρξή του» βρίσκουν χώρο δύο, μάλλον υποτονικοί, πωλητές ειδών για φάρσες και party, μια δασκάλα του flamenco,
που είναι περισσότερο διαχυτική από όσο θα επέτρεπε το
savoir-vivre, οι θαμώνες ενός bar με ιστορία αρκετών δεκαετιών και ιδιαίτερες πρακτικές... πληρωμής, ο ίδιος ο βασιλιάς
Κάρολος ο 12ος της Σουηδίας και ο στρατός του, ένας κουρέας πρώην καπετάνιος, μία κουτσή γκαρσόνα, μία ερασιτεχνική μπάντα και πολλοί ακόμη μικρότεροι χαρακτήρες, οι
οποίοι επανεμφανίζονται και χάνονται το ίδιο απότομα όσο
και το τριπλό χτύπημα του θανάτου, που δίνει την εκκίνηση
της ταινίας.
Όλοι αυτοί οι χαρακτήρες επιδίδονται σε συζητήσεις που
πολλές φορές δεν αφορούν φαινομενικά τίποτα, άλλες
επαναλαμβάνουν τα ίδια μοτίβα ξανά και ξανά με εξαιρετικά κωμικό αποτέλεσμα, άλλοτε περιλαμβάνουν ανάλαφρα
μουσικά νούμερα, τα οποία αλλάζουν στίχους ανάλογα με
την περίσταση αλλά διατηρούν πάντα την ίδια μουσική βάση,
και άλλοτε βυθίζονται στη σιωπή, όντας απλά παρατηρητές
σουρεαλιστικών καταστάσεων που αψηφούν την έννοια του
χρόνου (όπως η επέλαση του Καρόλου του 12ου στο bar, στο
δρόμο για τη μάχη, και κατά την επιστροφή του μετά την
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ήττα... για να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα!)
ή τα όρια της ιστορικής ηθικής (το φινάλε
ανακαλεί σε σκληρότητα το τέλος από τα
«Τραγούδια από τον Δεύτερο Όροφο»,
όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένα μουσικό όργανο). Αθροιστικά,
δημιουργείται ένα μωσαϊκό χαρακτήρων και
καταστάσεων που περιγράφει την ίδια την
ανθρωπότητα και προσφέρει μπόλικο υλικό
για σκέψη, γέλιο και... τρόμο.
Με κάθε βινιέτα καδραρισμένη αυστηρά, με
τη συνήθη χιουμοριστική χρήση του βάθους
πεδίου και την κάμερα να μην κινείται ούτε
μία φορά στα 100 λεπτά (ενώ στις δύο προηγούμενες ταινίες του, υπήρχαν στιγμές κατά
τις οποίες η κάμερα έκανε την υπέρτατη για
εκείνη υπέρβαση και… μετακινούνταν), το
«Περιστέρι» είναι τόσο ουσιαστικό όσο
και φιλικό προς το μάτι, με τον Άντερσον να
έχει τελειοποιήσει πλέον το χαρακτηριστικό
του ύφος, συνδυάζοντας τις όμορφες εικόνες
με τις σκοτεινές σκέψεις και τη μικρότητα
των ανθρώπων με μεγαλειώδεις συνθέσεις.
Εξάλλου, η κυνική ματιά του δεν είναι κάτι
καινούργιο. Ο συνδυασμός ευαισθησίας και
ψυχρότητας, σκληρής θεματικής και ανάλαφρων εικόνων, χιούμορ και υποβόσκοντος
δράματος, είναι πλέον ενδημικός τού ύφους
τού σκηνοθέτη και δημιουργεί μια ταινία που
αξίζει να χειροκροτείται όχι μόνο στο φινάλε
αλλά και σε αρκετές επιμέρους σκηνές.
Εξάλλου, ακόμα και ίδιος ο τίτλος τού φιλμ
σφύζει από ειρωνεία, κοροϊδεύοντας τους
δήθεν «κουλτουριάρικους» τίτλους αντίστοιχων ταινιών ενώ, ταυτόχρονα, με ειλικρίνεια
αποκαλύπτει μέρος της ταυτότητάς του και
προειδοποιεί ότι δεν αποτελεί ένα κοινό,
συνηθισμένο κινηματογραφικό προϊόν.
Σίγουρα θα υπάρξουν εκείνοι που θα κατηγορήσουν το Ρόι Άντερσον για τη συνεχή
επανάληψη της ίδιας φόρμουλας. Ακόμα και
εκείνοι, όμως, αποκλείεται να μη χαμογελάσουν στη flashback σκηνή όπου η κουτσή
Λότε από το Γκέτεμποργκ δέχεται φιλιά για
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αντάλλαγμα μπύρες, να μην εντυπωσιαστούν από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της σκηνής όπου ολόκληρη η στρατιά
του Καρόλου του 12ου περνάει από το βάθος
του κάδρου ή να μην επιθυμήσουν, έστω
και λίγο, τα δόντια… βρικόλακα σε τιμή
ευκαιρίας, που προωθούν οι δύο πωλητές.
Αν κάποιος κατηγορήσει τον Άντερσον ότι
δε δοκιμάζει κάτι καινούργιο, χάνει το ίδιο
το νόημα εκείνου που επιχειρεί να προβάλει
ο σκηνοθέτης και δεν μπορεί να διακρίνει
(ή και δεν τον αφορά, δεν είναι κακό αυτό)
την πραγματική ουσία ανάμεσα στις λεπτομέρειες. Το σύμπαν τού Ρόι Άντερσον δεν
είναι συνηθισμένο στα έντονα γεγονότα,
όσο κι αν αυτά που συμβαίνουν στο κάδρο
υπερβαίνουν την έννοια της κανονικότητας.
Το να το απορρίψει κανείς είναι μια λογική
αντίδραση, όποιος, όμως, το αγαπήσει, δε θα
το κάνει με μέτρο αλλά απόλυτα.
Η φιλμογραφία τού Άντερσον, ακριβώς λόγω
της ιδιαιτερότητάς της, δεν προορίζεται για
ολόκληρο το σύνολο του κινηματογραφικού
κοινού παρά για εκείνο που έχει τη διάθεση
να πειραματιστεί, να προβληματιστεί και,
ενίοτε, να… «ταλαιπωρηθεί» με τις επιλογές
του. Αξίζει, όμως, να ανακαλύψει κανείς το
φιλμ και να συστηθεί με μία ξεχωριστή κινηματογραφική γλώσσα, που δεν έχει στόχο
μόνο τη διασκέδαση αλλά την ψυχαγωγία
με την παραδοσιακή της σημασία. Εξάλλου,
όποιος έχει δει τις δύο προηγούμενες ταινίες
τού Ρόι Άντερσον, «Τραγούδια από τον
Δεύτερο Όροφο» και «Εσείς, οι Ζωντανοί», γνωρίζει περίπου τι να περιμένει από
την ταινία που κλείνει την «Τριλογία των
Ζωντανών», ή, αλλιώς, την προσπάθεια του
δημιουργού να σχολιάσει, να κριτικάρει, να
παρηγορήσει και, τελικά, να κατανοήσει την
ανθρώπινη ύπαρξη, μέσα από μικρές καθημερινές σκηνές, οι οποίες αποκαλύπτουν…
ένα αληθινό αριστούργημα.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Δύσκολη η απάντηση, ομολογώ. Αν
γνωρίζεις ήδη το σινεμά του Ρόι Άντερσον, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το
«Περιστέρι» θα σε ενθουσιάσει και θα
επιβεβαιώσει (ή και θα ενισχύσει) την
αγάπη σου στον Σουηδό δημιουργό. Αν,
πάλι, δεν είσαι καθόλου εξοικειωμένος
με το στιλ του, καλύτερα θα ήταν πρώτα
να ρίξεις μια ματιά στις προηγούμενες
ταινίες του, πριν αποφασίσεις να αγοράσεις το εισιτήριό σου. Δεν είναι θέμα
διαχωρισμού σε «multiplex-άκηδες» και
«arthouse-άδες» αυτή τη φορά, καθώς
πρόκειται για έναν εντελώς μοναδικό
τρόπο γραφής, που, καλώς ή κακώς,
χρειάζεται έναν βαθμό εξοικείωσης ή…
τόλμης. Πάντως, σε σχέση με τις προηγούμενες ταινίες του, το «Περιστέρι»
είναι το πιο προσβάσιμο από όλες, αν
αυτό σε βοηθά να κάνεις το μεγάλο βήμα
και να διαβείς την πόρτα της κινηματογραφικής αίθουσας. Σε κάθε περίπτωση,
όταν δεις την ταινία, θα έχεις αρκετό
υλικό προς συζήτηση και προβληματισμό - και αυτό αποτελεί έναν επιπλέον
λόγο για να την προτιμήσεις. Ειλικρινά,
αν είναι να δεις το φιλμ, αυτό πρέπει να
γίνει στη μεγάλη οθόνη, αλλιώς θα χαθεί
όλη η μαγεία. Σε προβλημάτισα; Θυμήσου βαθμό ιδιαιτερότητας και «Holy
Motors» και… πράξε αναλόγως.
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ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (2014)
(HORNS)

Είδος
Τρόμου
Σκηνοθεσία
Αλεξάντρ Aζά
Καστ
Ντάνιελ Ράντκλιφ,
Τζούνο Τεμπλ,
Μαξ Μινγκέλα,
Τζο Άντερσον
Διάρκεια
120’
Διανομή
ΣΠΕΝΤΖΟΣ / SEVEN FILMS

η γνωμη του mr. klein

Ρε φίλε, εγώ έβγαζα
κέρατα με το που έβλεπα
τη φάτσα του Χάρι
Πότερ, από το 2001,
πλάκα με κάνεις;
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του Γιάννη Σμοΐλη
Σα να μην έφτανε που του σκότωσαν την κοπέλα και
που τον θεωρούν βασικό ύποπτο για το φόνο, ο άτυχος Ιγκ Πέρις ξυπνάει την επομένη τού θανάτου της
για να διαπιστώσει ότι στο κεφάλι του φυτρώνουν…
κερατάκια! Όχι απ’ αυτά της απιστίας, κάτι άλλα,
διαβολικά. Τον κατέλαβε, όντως, ο Σατανάς ή έχει
κάποια, άλλου είδους, μεταφυσική αποστολή;
Τον Αλεξάντρ Αζά οι φίλοι τού σινεμά τρόμου τον γνωρίζουν
καλά. Στο γαλλικό ντεμπούτο του (την «Υπερένταση»),
έδειχνε να γνωρίζει κι εκείνος, πολύ καλά, το είδος μέσω του
οποίου επέλεγε να μας συστηθεί. Τον εξέθετε, βέβαια, ένα
σενάριο «σουρωτήρι» που έδωσε σε πολλούς λαβές για σχόλια και δεν τον άφησε να μεγαλουργήσει. Έκτοτε, με ό,τι κι
αν καταπιάστηκε, αυτό ήταν πάντα το πρόβλημα. Μας έδωσε
ένα συναρπαστικό remake -ξακουστής για την exploitation
ακρότητά της - ταινίας τού μεγάλου Γουές Κρέιβεν («Αίμα
στους Λόφους»), remake ασιατικού horror χωρίς ιδιαίτερη
έμπνευση («Mirrors»), αποτελεσματικό remake cult τρομοκωμωδίας τού Τζο Ντάντε («Piranha 3D») που έμοιαζε
λιγάκι σαν τσόντα με μπόλικο gore, κοντολογίς το θέμα του
ήταν, μια ζωή, το σενάριο. Βέβαια, στο συγκεκριμένο είδος
δεν ήταν ποτέ αυτό το μεγάλο ζητούμενο. Ας μην ξεχνάμε
ότι κάποια από τα αριστουργήματα του Αρτζέντο (επιρροή
τού Αζά στο πρώτο του, τουλάχιστον, φιλμ) το περιφρονούν
εντελώς. Ενώ πολλές ακόμα σπουδαίες κινηματογραφικές
συμβολές στον απωθημένο εφιάλτη τού συλλογικού ασυνείδητου προσπέρασαν την ξεκάθαρη πλοκή και τον λογικό
ειρμό, φτάνοντας κατευθείαν στην ουσία του τρόμου: δηλαδή
στο Παράλογο.
Είναι φανερό ότι ο Αζά δεν έχει στο νου του να κάνει μια
κλασική ταινία τρόμου με την «Μεταμόρφωση». Εδώ και
κάποια χρόνια, άλλωστε, φαίνεται να τον ενδιαφέρει περισσότερο ο συγκερασμός της ανατριχίλας, του γέλιου και της
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αηδίας. Μπολιάζοντας τις ταινίες του με
χιούμορ που, σε στιγμές, αγγίζει τα όρια
του ξεδιάντροπου χαβαλέ, μοιάζει να έχει
ως είδωλό του τον πρώιμο Σάμ Ρέιμι (υπάρχουν, επίσης, στυλιστικά αλλά και νοηματικά
δάνεια από το διασκεδαστικότατο «Drag
Me to Hell» που σηματοδότησε την επιστροφή τού Ρέιμι στο είδος). Πράγμα που
δεν είναι κακό, φυσικά. Στη «Μεταμόρφωση», που ξεκινάει πλασάροντάς μας μια
εντελώς απίθανη κατάσταση σα φυσιολογική, με τον τρόπο που συμβαίνει σε όλες τις
κορυφαίες μυθοπλασίες τού Φανταστικού
(εδώ ο κεντρικός ήρωας, του οποίου η κοπέλα
έχει βιαστεί και δολοφονηθεί αφήνοντάς τον
βασικό ύποπτο για το έγκλημα, ξυπνάει μια
ωραία πρωία, για να διαπιστώσει ότι στο
μέτωπό του έχουν ξεκινήσει να φυτρώνουν…
κέρατα!), ο Αζά δείχνει να εμπνέεται από το
σκηνοθέτη τού «Καταραμένου Άσματος»,
για να επιχειρήσει μια καταβύθιση σ’ ένα
σκοτάδι επιφανειακά μόνο μεταφυσικό. Γρήγορα καταλαβαίνει κανείς ότι έχει να κάνει
με παραβολή. Η κοινωνία βρίσκεται στο στόχαστρο, με την υποκρισία της, τα κρυμμένα
μυστικά της και τις κακόβουλες ορέξεις που
κρύβονται κάτω από στρώματα ευπρέπειας
και μίζερου κομφορμισμού.
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Θα μπορούσε κανείς να δει τη «Μεταμόρφωση» και σαν την άλλη όψη, πολύ πιο ανάλαφρη, πολύ πιο γκροτέσκα, του φιντσερικού
«Το Κορίτσι που Εξαφανίστηκε». Τουλάχιστον στην αρχή της. Η δαιμονοποίηση
του παρεξηγημένου ήρωα στη συγκεκριμένη
περίπτωση, βέβαια, είναι κυριολεκτική! Από
εκεί και πέρα, η μόνιμη σκοτούρα του Αζά
εξακολουθεί να τον ταλανίζει: το σενάριο και
πάλι! Ενώ υπάρχουν φρέσκιες επινοήσεις
και κάποια ξαφνιάσματα πρωτοτυπίας, η
ιστορία (που βασίζεται σε βιβλίο του Τζο Χιλ,
γιου τού… πατριάρχη της σύγχρονης λογοτεχνίας τρόμου, Στίβεν Κινγκ), «μπάζει» από
παντού και όσο κι αν είναι κανείς διατεθειμένος να παραβλέψει πολλά, αποδεχόμενος
το εξωφρενικό τού πράγματος, παραμένει
το πρόβλημα της σύγχυσης των ειδών. Για
άλλους, πολύ πιο ταλαντούχους σκηνοθέτες
(όχι ότι δε διαθέτει ταλέντο ο Αζά, απλώς δεν
έχει καταφέρει ακόμα να το θέσει ολόκληρο
στην υπηρεσία μιας αυθεντικά εμπνευσμένης ιδέας), ένας τέτοιος άναρχος τόνος που
προσπαθεί να αφομοιώσει ταυτόχρονα τον
τρόμο, τη φαρσοκωμωδία, το μελόδραμα και
τη μαύρη σάτιρα της θρησκευτικής ηθικής,
μπορεί και να λειτουργούσε. Τον Αζά, όμως,
τον εκθέτει. Αυτό που ήθελε ο Γάλλος σκηνοθέτης ήταν να παρουσιάσει ένα μοντέρνο
σκοτεινό παραμύθι, σε αστραφτερή φόρμα
που θα είχε πράγματα να πει, όχι ιδιαίτερα
τρομακτικό, αλλά σίγουρα πρωτότυπο και
ψυχαγωγικό. Τελικά, παρέδωσε μια οπωσδήποτε ξεχωριστή αλλά αποπροσανατολισμένη
ταινία που, ναι μεν, διαφοροποιείται από το
σωρό των «πλαστικοποιημένων» εφηβικών
θρίλερ αλλά χάνεται μέσα στο λαβύρινθο των
προθέσεών της.
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Η «Μεταμόρφωση» αρχίζει σα μεταφυσική
μαύρη κωμωδία, σκοτεινιάζει σιγά-σιγά,
περνάει κι απ’ τον τρόμο σε φάσεις, ύστερα
«σοβαρεύει», ξαναγίνεται ελαφριά καθώς τα
κέρατα μεγαλώνουν, δεν ξέρει πού ακριβώς
θέλει να πάει και τι να είναι σε τελική ανάλυση. Αντικατοπτρίζει σε κατασκευαστικό
επίπεδο τη σύγχυση του χαρακτήρα που
υποδύεται με αληθινή μαεστρία ο Ντάνιελ
Ράντκλιφ (το πιτσιρίκι του, μισητού στο
γράφοντα, «Χάρι Πότερ» που ωριμάζει
ερμηνευτικά με αξιοθαύμαστη μεθοδικότητα
και δείχνει να γουστάρει και το είδος - ας μην
ξεχνάμε την, επίσης καλή, ερμηνεία του στην
υποτιμημένη «Γυναίκα με τα Μαύρα»,
προ διετίας). Οφείλουμε να της αναγνωρίσουμε τη μοντέρνα αισθητική και κάμποσα
εντυπωσιακά οπτικά τερτίπια, ενώ σίγουρα
δεν περνάει απαρατήρητος ο διάχυτος
αμοραλισμός που με σκανδαλιάρικο τρόπο
φωλιάζει ανάμεσα στα πλάνα της. Στο τέλος,
όμως, νιώθεις ότι αυτή η επιτηδευμένη της
στάση (να είναι, σώνει και ντε, σαρκαστικά
αλληγορική και ανένταχτη) δεν της κάνει
καλό. Ίσως να έπρεπε, από ένα σημείο και
μετά, να ακολουθήσει ένα δρόμο, για να
ξέρουμε και πώς να την προσεγγίσουμε.
Είπαμε, δεν είναι εύκολο να είσαι ο Σάμ
Ρέιμι, αγαπητέ Αλεξάντρ Αζά.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Όσοι θέλουν τον τρόμο τους, καθαρό,
ανόθευτο από «πλακατζίδικες» δόσεις
και σατιρικές υπερβολές, καλύτερα να
απέχουν. Το πιθανότερο είναι ότι θα
εκνευριστούν με τη «Μεταμόρφωση»,
που δεν ποντάρει τόσο στη spooky
ατμόσφαιρα όσο στην περιπετειώδη
(με τη μεταφορική έννοια) σύζευξη των
ειδών, στο ύφος ενός Ρέιμι ή ενός Ντάντε. Αυτοί που αναζητούν μια ενδιαφέρουσα γειτνίαση του Φανταστικού με
τη φάρσα και το σασπένς, θα περάσουν
καλά. Ειδικά αν δεν ψάξουν για ομοιογενή τόνο και άλλες τέτοιες λεπτομέρειες. Ο Ράντκλιφ, πάντως, στον πρώτο
ρόλο, την κάνει καλά τη δουλειά του,
σε κάθε περίπτωση. Μη δείτε το Χάρι
Πότερ με κέρατα στην αφίσα και…
ξεραθείτε στα γέλια, είναι καλύτερο απ’
όσο φαίνεται.
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Ο ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ (2014)
(KILL THE MESSENGER)
Είδος
Πολιτικό Δραματικό Θρίλερ
Σκηνοθεσία
Μάικλ Κουέστα
Καστ
Τζέρεμι Ρένερ,
Ρόουζμαρι ΝτεΓουίτ,
Γιουλ Βάσκεζ,
Μέρι Ελίζαμπεθ Γουίνστεντ,
Όλιβερ Πλατ,
Μπάρι Πέπερ,
Μάικλ Σιν,
Ρέι Λιότα
Διάρκεια
112’
Διανομή
ODEON

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας δημοσιογράφος και είναι η CIA και
κάτι όπλα για τα Νικαράγουα και ντρόγκα και
στην Καλιφόρνια και…
μόνο ο Θέμος με τις
σακούλες λείπει!
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του Άγγελου Μαύρου
Σαν Χοζέ, μέσα 90’s: νιόφερτος συντάκτης μικρής
εφημερίδας βρίσκει «άκρη» σε δίκη λατίνου πρεζέμπορα, και στοιχειοθετεί μέσω κρύβε λόγια πηγών
εμπλοκή τής CIA στην επέλαση του κρακ στα 80’s,
με τα κέρδη απ’ την ντόπα να χρηματοδοτούν τον
(εξ)οπλισμό των Νικαραγουανών ανταρτών. Γίνεται
πρωτοσέλιδο, το σινάφι τον βραβεύει, αλλά: μυστικοί
τον πιλατεύουν, μεγάλες φυλλάδες τον αμφισβητούν
επειδή ζηλεύουν, οι προϊστάμενοί του τον «κρεμάνε»
γιατί κιοτεύουν, κι όλα μαζί το είναι & την οικογενειακή του ζωή βατεύουν. Θα αντέξει;
Μάλλον το πιο συναρπαστικό «κομμάτι» αυτής της ταινίας
είναι κάτι εκτός τού... κασέ της. Η Washington Post, ένα από
τα - κατονομαζόμενα εδώ - συστημικά ΜΜΕ που στοχοποίησε (επειδή έχασε θέμα ολκής) σκαιά άδικα τον ξετρυπωτή
γραφιά Γκάρι Γουέμπ, real life υποκείμενο του φιλμ, μνημειώθηκε στο συνειδητό τού κινηματογραφικού κι αναγνωστικού κοινού ως άντρο αποκαλυπτικής ελευθεροτυπίας
στο «Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου», την επί ώρα
μυθοπλαστική κι αφηγηματική σκαλέτα αυτής της ανασελιδοποίησης ταυτόχρονα δύο βιβλίων: της εκδοθείσας και σε
hardback έρευνας του reporter, και μιας... έρευνας πάνω στο
τι τράβηξε αυτός και το τι «παίχθηκε» στο περιθώριο (δια
χειρός Νικ Σου).
Τουλάχιστον, δεν το σκότωσε όπως την τελευταία του
φορά στο σινεμά («Μαρτυριάρα Καρδιά») ο Μάικλ
«Homeland» Κουέστα, φιλοτεχνώντας πάντως μέσα από
το λασπολογημένο λαβράκι τού σκανδάλου Κόντρα-Γκέιτ
ασταθώς τον ανδριάντα τού κονδυλοφόρου ψάχτη του, σε
κάτι μεταξύ τού πολύκροτου ξεκουκουλωτικού procedural
πιεστηρίου τού ως άνω classic τού Άλαν Πακούλα, του από
ψηλά «δοσίματος» μονάδας τού «Παιχνίδια Συνωμοσίας»,
της βασάνου τού πληρώνοντος βαρύ προσωπικοεργασιακό
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τίμημα για τις - με αχό στο κοινό καλό - αποκαλύψεις του τού «The Insider» και του
ακροτελεύτιου απονενοημένου σοκ τού ντοκιμαντέρ «Stone Reader».
Κάτι που το Wikileaks και ο Έντουαρντ Σνόουντεν θα προσυπέγραφαν, κυρίως επειδή
γίνεται προσφυώς βούκινο το σκύψιμο
του κεφαλιού της Τέταρτης Εξουσίας στην
Πρώτη. Και χάρη στο, με πειστική blinkand-you-missed-them συχνότατα διανομή,
και στην τσίτα, ψηφίδα-ψηφίδα break τής
θαμμένης υπόθεσης ενός ακόμη μαζικού
εγκλήματος απ’ τα ανώτατα κλιμάκια της
αστερόεσσας. Αλλά και χάρη στην απόδοση
του σκιαγραφικού μείγματος συγγνωστής
μικροφιλοδοξίας και ιδεαλιστικής σταυροφορίας ενός «άκου πτώμα να μαθαίνεις»
λειτουργού της ενημέρωσης, τον οποίο τα
συμφέροντα αντιπαλεύουν με το άγριο
(απειλές, έμπρακτος εκφοβισμός απ’ τις
«υπηρεσίες») και με το καλό (αμφισβήτηση
της επαγγελματικής επάρκειας, ακόμη και
με ξέθαμμα υλικού επί προσωπικού από τους
ίδιους τους... συναδέλφους του).
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Αλλά ενώ ο Κουέστα πιάνει τα χρώματα της
μελάνης εποχής και location (με «καρφί»
ένα μυστικό ραντεβού τού ήρωα με ομοίως
«καμένο» παλιότερα κρατικό πληροφοριοδότη κοντά στο Καπιτώλιο) και χώνει
συνδρομητικά παλμώδες τηλε-οπτικό υλικό
αρχείου (δια-δηλώσεις τής σπαραχθείσας
από το ναρκωτικό αφροαμερικανικής κοινότητας - ό,τι γράφει δεν ξεγράφει), ο διορθωτής... κοκκινίζει. Πρώτα τα γούτσου γούτσου
πατρικών στιγμών που ψευτίζουν και τους
πλησίον στη σαπουνόπερα γαμομπελάδες (το
παλικάρι έχει υπάρξει άπιστο και η προδομένη, και από άποψη κάστινγκ, ΝτεΓουίτ τού
το χτυπάει), που κόβουν από την αίσθηση
τραγικότητας στη συντριβή που επέρχεται
για το fresh start της οικογένειας του Γουέμπ
στην Καλιφόρνια.
Blame το σεναριακό contributing editing
τού Πίτερ Λάντσμαν (και αυτός με παρελθόν
δημοσιογράφου), με περαιτέρω paper cut σ’
αυτόν τον δάκτυλο επί των τύπων των ήλων.
Σε β΄ ρόλους μονόστηλα (με καρικατουρίστικα italics η Παθ Βέγα femme fatale που
τσιγκλίζει το «γύρευε τι τρέχει», με bold ο
Άντι Γκαρσία αυτοσκηνοθετούμενος φιοριτουρίστικα ως φυλακόβιος βαρώνος των
ουσιών). Στο ότι η σπίλωση του υπηρέτη της
αλήθειας μάς μεταφέρεται στα πεταχτά μέσω
διαλόγων γραφείου. Και, κεφαλαιωδώς, στα
générique τέλους που βάζοντας in the picture
ένα home video του αδέξια ανθρώπινου
Γουέμπ, εκθέτουν το εξώφυλλο του υποκριτικά αγωνιστικά συνεπούς, ωστόσο, Τζέρεμι
Ρένερ. Ο Αγγελιοφόρος δεν Πρέπει να Πεθάνει, εντούτοις, είναι ζήτημα δημοκρατίας,
δικαιοσύνης, αποκατάστασης της Ιστορίας,
αν μη τι άλλο. Σου ψιλοεντυπώνεται, επίσης.
Βγάλ’ το κι εσύ στη φόρα...

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
ΕΣΗΕΑ, στον τάκο. Συνωμοσιάκια και
θιασώτη του «Φονιάδες των λαών...»,
εδώ είσαι. Φίλε της κινηματογραφικής
συνομοταξίας «Press στο πανί», το νιώθεις (στο πιο εξιχνιαστικό και, τελικά,
νταουνιάρικο). Fan club του νέου Τζέισον Μπορν (που είναι και συμπαραγωγός εδώ), πολιτικοποιήσου κι εσύ λιγάκι.
Το «κίτρινο» έχει déjà-vu και αμερικανιές για όλους, πάντως.
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ΔΥΟ ΑΝΑΣΕΣ (2014)
(RESPIRE)

Είδος
Δράμα
Σκηνοθεσία
Μελανί Λοράν
Καστ
Ζοζεφίν Ζαπί,
Λου ντε Λαάζ,
Ιζαμπέλ Καρέ,
Κλερ Κεμ
Διάρκεια
91’
Διανομή
ODEON

η γνωμη του mr. klein

Είναι δύο κορίτσια και
γίνονται φίλες, αλλά
η μια ακούει λίγο περισσότερο Αλέξια… Γαλλικό. Αλλά όχι όπως το
νομίζεις.
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του Παναγιώτη Παναγόπουλου
Η Σαρλί, μαθήτρια στην τελευταία τάξη του Λυκείου,
βρίσκει την καλύτερή της φίλη στο πρόσωπο της
Σαρά, του «καινούργιου» κοριτσιού με τις συναρπαστικές ιστορίες. Η μητέρα της δουλεύει σε ΜΚΟ στην
Αφρική, έχει γυρίσει τον κόσμο, είναι ξεψαρωμένη.
Όχι, όμως, και εύκολος χαρακτήρας. Όταν η Σαρά
βαρεθεί την ήρεμη Σαρλί, θα ψάξει αλλού για φίλες
και η σχέση τους θα βγει εκτός ελέγχου.
Μέχρι ένα σημείο, η δεύτερη σκηνοθετική προσπάθεια
της Μελανί Λοράν, την οποία είδαμε στο «Άδωξοι Μπάσταρδη» και στο «Οι Αρχάριοι», είναι μια πολύ καλοπαιγμένη και καλογυρισμένη ταινία για την εφηβική φιλία, τις
σχέσεις κυριαρχίας και υποταγής, το περίεργο συναίσθημα
αυτής της ηλικίας, που θέλει ταυτόχρονα ανεξαρτησία, αλλά
και να ανήκει κάπου. Η Λοράν, διασκευάζοντας το μυθιστόρημα της Αν-Σοφί Μπραμ, έχει καταφέρει να δημιουργήσει
πλήρεις χαρακτήρες, με τη βοήθεια των πολύ καλών ερμηνειών των ηθοποιών.
Η Σαρλί είναι ήσυχη, συγκρατημένη, έχει καλή σχέση με τη
νέα μητέρα της, προβληματίζεται για τους τσακωμούς και τα
πήγαινε-έλα που έχουν οι γονείς της στο γάμο τους. Η Σαρά,
από την πρώτη στιγμή που μπαίνει στην τάξη, είναι το cool
κορίτσι. Καπνίζει, είναι άνετη με όλους, σεξουαλική, δείχνει
την προτίμησή της στη Σαρλί. Έχει, όμως, και κάτι που τη
βασανίζει, τη σχέση της με τη μητέρα της που λείπει στην
Αφρική και την έχει αφήσει να ζει μαζί με μια θεία της, που
όλο την ακούμε, αλλά ποτέ δε βλέπουμε, γεγονός που βάζει
τις πρώτες υποψίες και ερωτήματα για το ποια είναι στην
πραγματικότητα η Σαρά.
Έπειτα από μια εκδρομή, τα δυο κορίτσια ψυχραίνονται και
μαζί αρχίζει και ο ψυχρός πόλεμος από την πλευρά της Σαρά
προς τη Σαρλί, η οποία επιλέγει να θυματοποιηθεί, χωρίς να
μπορεί να ξεπεράσει την έλξη προς τη φίλη της. Όταν η Σαρλί
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ανακαλύψει την αλήθεια για τη Σαρά, τα
πράγματα θα εκτροχιαστούν. Και από εκεί και
πέρα χάνεται η καλή εντύπωση που έχει δημιουργήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή η Λοράν.
Από δράμα σχέσεων, το φιλμ μεταλλάσσεται
σε θρίλερ που θυμίζει το «Νέα Γυναίκα,
Μόνη, Ψάχνει…», με άχαρη μετάβαση και
ενοχλητικό φινάλε. Τουλάχιστον, οι ακριβείς
ερμηνείες των δυο κοριτσιών αποζημιώνουν
για την κατάληξη της ταινίας.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Δύο ταινίες στη συσκευασία της μιας
έχει γυρίσει η Μελανί Λοράν. Στο πρώτο
μισό, ένα καλοστημένο δράμα εφηβικών
σχέσεων. Στο δεύτερο μισό ένα θρίλερ μανίας και εκδίκησης. Διάλεξε και
πάρε, αλλά το πρώτο μέρος είναι σαφώς
ανώτερο.
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αφιερωμα AMERICAN HORROR STORY: FREAK SHOW

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ
(ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΟ)
ΠΡΑΓΜΑ!
των Ιωάννα Παπαγεωργίου & Σοφία Σταυριανίδου
Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, στις 23:15, στο FOX,
κάνει πρεμιέρα και στη χώρα μας, το 4ο κεφάλαιο μιας από τις πιο περιβόητες, βραβευμένες και
αμφιλεγόμενες σειρές τού γενναίου, νέου, τηλεοπτικού κόσμου μας. Η Ιωάννα Παπαγεωργίου και η
Σοφία Σταυριανίδου ουδέποτε υπήρξαν fans! Αλλά
αφού έβαλαν στο μικροσκόπιο τα (υπέροχα) φρικιά
αυτού του «Show», διαπίστωσαν, με (επαγγελματική) ψυχραιμία, πως για δεύτερη συναπτή φορά
δεν προκύπτει θέμα τύπου… άνθρακες ο θησαυρός.

THE SHOW
Κεφάλαιο 1ο, «Murder House»: Ένα στοιχειωμένο σπίτι
στο Λος Άντζελες του 2011 γίνεται ο (διαχρονικός) τόπος
του εγκλήματος της απιστίας, της έλλειψης εμπιστοσύνης,
που αποτελεί το πιο εμφανές σύμπτωμα της… δολοφονικά
δυσλειτουργικής, παραδοσιακής, one big happy family.
Κεφάλαιο 2ο, «Asylum»: Το εν έτει 1964, διοικούμενο
από παπάδες και καλόγριες, Ψυχιατρικό Ίδρυμα Briarcliff
βγάζει στη φόρα τα εγκληματικά άπλυτα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ειδικά, και των οργανωμένων θρησκειών
γενικά, ενώ διαπραγματεύεται το πόσο υποκειμενικό
είναι, τελικά, το θέμα της «φυσιολογικής» ψυχικής υγείας.
Κεφάλαιο 3ο, «Coven»: Στη Νέα Ορλεάνη του σήμερα,
σε ένα παλιό αρχοντικό / οικοτροφείο / σχολείο νεαρών
κοριτσιών - μαγισσών, ξεμπροστιάζεται η μακροχρόνια,
ρατσιστική Ιστορία της - προφανούς ή λανθάνουσας καταπίεσης των γυναικών (κυρίως) και λοιπών, χαρακτηριστικών μειονοτήτων (των Αφροαμερικανών εν προκειμένω), που συνεχίζει να γράφεται ακάθεκτη.
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Αν και εμάς εδώ στο FREE CINEMA
μόλις πέρυσι άρχισε να μας πείθει, η
αλήθεια είναι πως το, δια χειρός Ράιαν
Μέρφι και Μπραντ Φάλτσακ, «American
Horror Story», ποτέ δε φοβήθηκε να
κοιτάξει κατάματα μερικά από τα πιο
κλασικά, αλλά και πιο βρώμικα σήματα
κατατεθέντα της - παρωπιδικής αποθέωσης του «πατρίς, θρησκεία, οικογένεια»
- αμερικανικής κουλτούρας, και κατ’ επέκταση ολόκληρου του δυτικού πολιτισμού.
Στο φετινό, 4ο κεφάλαιό του καταπιάνεται
ξανά με το ρατσισμό. Αυτή τη φορά απέναντι στο λιγότερο ή περισσότερο, εμφανές
και μη, διαφορετικό, ενώ ταυτόχρονα στηλιτεύει μια ακόμη διαχρονική αμερικάνικη
/ δυτική μανία: με το θέαμα, το σταριλίκι

και τη φήμη. Διαδραματιζόμενο σε ένα
τσίρκο «τεράτων», στην ήσυχη πόλη Τζούπιτερ στη Φλόριντα του 1952, το «Freak
Show» φαντάζει ωριμότερο των προκατόχων του. Εκτός από τους επιβλητικότερους
από ποτέ τίτλους αρχής (έργο τέχνης), το
σύνηθες αξιοζήλευτο επιτελείο πρωταγωνιστών - αστέρων και τις αναμενόμενα
απροσπέραστες ερμηνείες, περιορίζει στο
ελάχιστο, στα απολύτως απαραίτητα τα
κουνημένα, παράξενα, από εξωφρενικές
γωνίες λήψεις πλάνα. Ταυτόχρονα, γίνεται
και το πιο εύστοχα μετα-μοντέρνο, έτσι
όπως αφενός συνταιριάζει τη retro εμφάνισή του με απίθανες διασκευές τραγουδιών από το μέλλον (των Ντέιβιντ Μπόουι,
Φιόνα Απλ και Λάνα Ντελ Ρέι μέχρι τώρα!),
και αφετέρου εκμεταλλεύεται δημιουργικά τις πολυσχιδείς αναφορές του, από
το κλασικό, ασπρόμαυρο «Freaks», τον
«Άνθρωπο Ελέφαντα» και το «Rocky
Horror Picture Show», μέχρι το
«Velvet Goldmine», το επίσης κλασικό
«Όλα για την Εύα» και, φυσικά, όλες
σχεδόν τις ταινίες του Τιμ Μπέρτον!
Πριν σου συστήσουμε τους ήρωές του
και μπεις στο σύμπαν του, λάβε επίσης
υπόψη πως σε αυτό, το 4ο κεφάλαιο: α) η
Τζέσικα Λανγκ πραγματοποιεί την τελευταία πρωταγωνιστική της παρουσία. Από
το 5ο (το οποίο έχει ήδη ανακοινωθεί για
του χρόνου τον Οκτώβριο) και μετά ίσως
κάνει μόνο μερικά περάσματα, και β) με
την guest άφιξη της - εκ του «Asylum» Αδελφής Μέρι Γιούνις (Λίλι Ρέιμπ), κάποια
στιγμή μετά το τέταρτο επεισόδιο, αρχίζει
να αποκαλύπτεται για πρώτη φορά πως τα
κεφάλαια διαπλέκονται μεταξύ τους μυθολογικά, με αφετηρία το πώς η ιστορία τού
2ου συνδέεται με αυτή του 4ου, του οποίου
η ιστορία με τη σειρά της συνδέεται με
εκείνη του 1ου (ακούγονται ζητωκραυγές
από τους fans)!
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THE FREAKS
Τζέσικα Λανγκ / Έλσα Μαρς
Η ιμπρεσάριος του τσίρκου που μαζεύει όλα
τα παράδοξα πλάσματα, άλλως ειπείν πουλάει νταβατζιλίκι σε αυτή τη συλλογή των
δυστυχών που η ιδιαιτερότητά τους γίνεται
θέαμα και της φέρνει λεφτά. Τελευταία της
εμπνευσμένη στρατολόγηση η δικέφαλη
νεαρή Τάτλερ, απόκτημα που σε μια στιγμή
απίστευτης αδυναμίας και διαύγειας η Έλσα
Μαρς παραδέχεται ότι έφερε στο τσίρκο για
να τραβήξει τα φώτα πάνω της, γιατί θέλει
η ίδια να είναι star. Με προφορά γερμανική,
ξενόφερτη, η Λανγκ αυτή τη φορά έχει μια
απόκοσμη ευαισθησία και προκαλεί κρυστάλλινα τον οίκτο σου, όσο κι αν τη βλαστημάς σαν καθαρόαιμη σκύλα που είναι με τα
α-ηθικά, παγερά επιχειρήματά της που τεκμηριώνουν τη σπουδαιότητα του freak show
το οποίο διευθύνει. Όσο κι αν τη βλέπεις
να φλερτάρει μειλίχια με τη μανία και τον
διπολισμό - εξού και έχει ήθος απρόβλεπτο.
Η Λανγκ φοράει αξιοθαύμαστα τούτη την
ονειροπόλα Έλσα Μαρς και μας παραχωρεί
ακόμη ένα χαρακτήρα που, δίχως να είναι ιδιαίτερα πρωτότυπος, είναι αξιομνημόνευτος,
δίχως να είναι ιδιαίτερα κακός, είναι ευάλωτος, δίχως να είναι... δικέφαλος, είναι πολυδιάστατος. Είναι (για μια ακόμη φορά στο
σύμπαν τού «American Horror Story») μια
άλλη «Μάργκο», μια άλλη diva περασμένων
μεγαλείων, αντιμέτωπη με το χρόνο και τις
νέες, φρέσκες, ανερχόμενες starlets σαν την
(«Όλα για την) «Εύα», για την οποία η σκηνή
που μένει είναι σαν gay παράδεισος, σα retro
wardrobe, σα θρυλικό βερολινέζικο cabaret
τού Μεσοπολέμου που μυρίζει, όμως, πεθαμένους έρωτες. Και τραγουδά, ετεροχρονισμένα
εκ της παραγωγής (song from the future!), το
«Life on Mars» του Μπόουι με τη χάρη και
τον αέρα τής Μαρλένε Ντίτριχ, σε μια σκηνή
που ροκάρει μεταμοντέρνα, με το δημιουργό
Μέρφι να προσκυνάει την ποδιά της ανεβάζοντάς τη στο βάθρο της τηλεανθολογίας.
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Έβαν Πίτερς / Τζίμι Ντάρλινγκ

Σάρα Πόλσον / Μπετ & Ντοτ Τάτλερ

Μαζί με την grande dame Λανγκ, ο
Πίτερς είναι η έτερη σταθερή, πανταχού
παρούσα, πρωταγωνιστική παρουσία σε
όλα τα κεφάλαια του «American Horror
Story». Πάντα στο ρόλο τού ποικιλοτρόπως παρεξηγημένου, ευαίσθητου μεταεφήβου, με το τραγικό παρελθόν, που δε
διστάζει να φτάσει στα - φονικά - άκρα για
να προστατεύσει τους αγαπημένους του.
Εδώ είναι ο ωραίος, μοιραίος και προπαντός καλός γιός της Έθελ - δεξί χέρι της
Έλσα, προστάτης (πριν την ανταγωνιστική
άφιξη του άγνωστου σε αυτόν πατέρα του,
μπρατσαρά Τολίντο) όλων των ξεχωριστών
ανθρώπων τού τσίρκου, και αγαπημένο,
μυστικό… αξεσουάρ των κυριών τής υψηλής κοινωνίας του Τζούπιτερ.
Ο Τζίμι, βλέπεις, ως άλλος «Ψαλιδοχέρης» ή εκ του «Batman Returns»
Πιγκουίνος, διαθέτει ξεχωριστά, μοναδικά
χαρισματικά… χέρια - ικανά να προκαλέσουν πολλαπλούς οργασμούς στα θηλυκά
που διοργανώνουν ειδικά, επί πληρωμή
σουαρέ, για να αφεθούν κατά σειρά στις
υπηρεσίες του! Χέρια - δονητές, δηλαδή,
με τρία μόνο, αλλά στρατηγικά μεταλλαγμένα δάχτυλα / εργαλεία ηδονής. Κι
επειδή ο Τζίμι διαθέτει χρυσή καρδιά, υπηρετεί αγόγγυστα τις πελάτισσές του, ώστε
όχι μόνο να προσφέρει απλόχερα ικανοποίηση, αλλά και να συνεισφέρει οικονομικά στη στήριξη της μητέρας του και του
τσίρκου. Έτσι όμως, άθελά του προκαλεί
τη ζήλια τής Έλσα που τον κρυφο-λιγουρεύεται και περιπλέκει επικίνδυνα τα
πράγματα όταν ερωτεύεται ένα από τα…
δύο κεφάλια Τάτλερ.

Η καλύτερη προσθήκη στο καστ από το
«Asylum» και μετά, η Πόλσον αποτελεί,
πάντα σε τέλεια συνέργεια με τη Λανγκ,
ως ανερχόμενη «Εύα» στη γερασμένη
«Μάργκο» εκείνης, όλα τα λεφτά στο
ερμηνευτικό δυναμικό τής σειράς. Εκκολαπτόμενη, διστακτική ακόμα grande
dame δηλαδή, που καταφεύγει σε… bitchy
συμπεριφορές μόνο όταν τις κρίνει απολύτως απαραίτητες για την επιβίωσή της (στο
«Asylum») ή ως το σωστό υπέρ του φύλου
και του είδους της (στο «Coven»). Εδώ
ενσαρκώνει ίσως τον (-ους) πιο συναρπαστικά εκκεντρικό (-ους), κυριολεκτικά και
μεταφορικά διττό (-ούς) χαρακτήρα (-ες)
ολόκληρης της σειράς: την αυτάρεσκη,
fan της Μπέτι Γκρέιμπλ, φέρελπι star,
αλλά ατάλαντη και αφελή Μπετ, και την
αφτιασίδωτη, μελαγχολική, καχύποπτη,
άνευ μεγάλων φιλοδοξιών ή ελπίδας, αλλά
πανέξυπνη και σφόδρα ταλαντούχα Ντοτ.
Τις σιαμαίες αδελφές που μοιράζονται ένα
σώμα, τέσσερα άκρα, ένα αναπαραγωγικό,
σεξουαλικό σύστημα, τρία νεφρά, τέσσερις πνεύμονες και δύο καρδιές με κοινό
κυκλοφορικό σύστημα, αλλά αποτελούν
δύο εντελώς διαφορετικές, αντιμαχόμενες
προσωπικότητες. Μετά τη στυγερή, ανεξιχνίαστη (;) δολοφονία της μητέρας τους,
το Τζούπιτερ μαθαίνει επιτέλους την καλά κρυμμένη έως τότε - ύπαρξή τους και
η Έλσα σπεύδει να τις στρατολογήσει ως
νέες πρωταγωνίστριες του τσίρκου της. Οι
προς κάθε κατεύθυνση εντάσεις που προκαλεί η εκεί άφιξή τους, αποκρυσταλλώνεται σε μια θαυμάσια σκηνή, κατά την οποία
η Ντοτ ερμηνεύει το… «Criminal» της Απλ!
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Κάθι Μπέιτς / Έθελ Ντάρλινγκ
Φαινομενικά στον αντίποδα του… big bad
(στο οποίο έδωσε απίθανη υπόσταση ως
νεκραναστημένη σαδίστρια, ρατσίστρια,
μάγισσα και πάλαι ποτέ αρχόντισσα του
ιστορικού, αμερικάνικου Νότου) που
ενσάρκωσε στο «Coven», η Μπέιτς αφήνει
και πάλι ξεκάθαρο το στίγμα της, δηλώνοντας μόλις για δεύτερη σεζόν παρούσα στο
σύμπαν του «American Horror Story».
Αυτή τη φορά ντύνεται τη γενειοφόρο
κυρία Έθελ, μητέρα του Τζίμι και κακοποιημένη πρώην του Τολίντο που, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, στις αρχές του «Freak
Show», προβάλλει καλοκάγαθη, υπομονετική και βράχος ή, πιο σωστά, κολώνα,
ακλόνητη, τόσο για το σπίτι / τροχόσπιτο
που έχει φτιάξει με το γιό της, όσο και για
το σπίτι / τσίρκο / καταφύγιο «για τους
άθλιους και τους αντιπαθείς» του κόσμου
τούτου που έχει στήσει με την Έλσα. Για
τη σχέση της με την τελευταία, βέβαια,
αφήνονται κάποια μυστήρια υπονοούμενα,
καθώς η Έθελ αφενός δε διευκρινίζει πόσα
από τα… παράπλευρα κέρδη τού γιού της
κρατάει για πάρτη της και πόσα συνεισφέρει στο ταμείο του τσίρκου, και αφετέρου
γίνεται σαφές (με ένα επίπλαστο χαμόγελο, που σβήνει γρήγορα) πως στην Έλσα
λέει αποκλειστικά και μόνο όσα (ωραιοποιημένα) η Έλσα θέλει να ακούσει . Με άλλα
λόγια, είναι πολύ καλή για να είναι αληθινή. Γεγονός που, μαζί με τις πραγματικές
της προτεραιότητες, τεστάρεται σφόδρα
με τον ερχομό του Τολίντο.
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Φράνσις Κόνροϊ / Γκλόρια Μοτ
Αγοράζει όλα τα εισιτήρια της παράστασης
για ένα αποκλειστικό show για την ίδια
και το γιο της. Εμφανίστηκε ως guest στα
δύο πρώτα κεφάλαια της σειράς και πρωταγωνίστησε στο προηγούμενο ως μητρική
φιγούρα, αλλά εδώ είναι ανατριχιαστικά
ψύχραιμη στη θέαση των φρικιών, μια
μάνα γλυκύτατα δυνάστης, που αγοράζει
τον αποκρουστικό clown δολοφόνο για
τη διασκέδαση του γιου. Αλλά θέλει και
τη δικέφαλη Μπετ (πάλι για το γιο) λέγοντας την απίθανη ατάκα «15.000 and not
a penny more. Unless she grows another
head!». Μην το πάμε πολύ παραπέρα για
τη σχέση μητέρας - γιου, γιατί μάλλον δεν
είναι στην πρόθεση του Μέρφι, πάντως,
δεν μπορούμε να μη σκεφτούμε την ευνουχιστική επήρεια που συχνότατα έχουν οι
μανάδες. Η Κόνροϊ εδώ είναι μια γυναίκα
τρελή, μιας και δεν τρελαίνεται με αυτά
που βλέπει γύρω της. Δρομοκαΐτειο με το
κλειδί στο χέρι...
Φιν Γουίντροκ / Ντάντι Μοτ
Γιος της Γκλόρια Μοτ και οι Μέρφι και
Φάλτσακ μας κλείνουν το μάτι από τη
γωνία, γιατί ο τύπος αυτός πίνει το ποτό
του από ένα γυάλινο... μπιμπερό. Εμπνευσμένα ακριβές και τούτος ο… Μπαμπάκος (όπως δηλώνει το αγγλικό του όνομα)
καθόλου παθητικός δεν είναι... όπως μπορεί να φανταζόσουν, όμως πεθαίνει από
βαρεμάρα και είναι τόσο χαλασμένος, που
ενθουσιάζεται (ίσως ερωτικά;) με τη Μπετ
και θέλει ως thespian, όπως αυτοαποκαλείται (!), να μπει στο τσίρκο. Νιώθει πως
ανήκει εκεί, πως εκεί θα ολοκληρωθεί, αν
και τίποτα «ιδιαίτερο» δεν έχει από φυσικής πλευράς. Αλήθεια, πόσο θρίλερ μπορεί
να είναι το τσίρκο σε σχέση με την τρέλα
της μάνας του; Αυτοάμυνα θα έλεγα. Μάλλον τα μυαλά του στέκουν πιο καλά από
ό,τι εκεινής. Μάλλον...
PAGE 40 | FREE CINEMA | ISSUE#135

©TCFTD

©TCFTD
PAGE 41

αφιερωμα AMERICAN HORROR STORY: FREAK SHOW

Μάικλ Τσίκλις / Ντελ Τολίντο
Αγαπάμε πολύ τον Τσίκλις, είναι ηθοποιάρα και, μέσα σε αυτό το θέατρο του
τέλους της λογικής, είναι αυτός που πάει
με την... τρίστηθη γυναίκα του στο τσίρκο
και με τσαμπουκά κάνει την Έλσα Μαρς
να τον προσλάβει. Νταβάς με βούρδουλα
κυριολεκτικά, είναι αυτός που κουλαντρίζει όλο το νταλαβέρι ως επικεφαλής
ασφαλείας, the strong male presence, αλλά
με βραχεία ψυχραιμία (γι’ αυτό έφυγε
κακήν κακώς από το Σικάγο, όπου μοσχοπούλαγε την Ντεζιρέ). Η παρουσία του,
βέβαια, προκαλεί μια ντουζίνα εντάσεις
γιατί είναι ο πρώην της μουσάτης Κάθι
Μπέιτς (άουτς!) και ο πατέρας τού Τζίμι…
Dildohands (καλά διάβασες). Regular, γι’
αυτό τον κύκλο τουλάχιστον, o Τσίκλις λέει
πως είναι «the happiest man on Earth»
έχοντας μια γυναίκα με τρία στήθη!
Ο Ράιαν Μέρφι το γλεντάει, σαφώς.
Άντζελα Μπάσετ / Ντεζιρέ Ντιπρέ
Από το τρίτο κεφάλαιο εμφανίζεται η
Άντζελα Μπάσετ, Voodoo Queen εκεί,
ενώ εδώ με τόλμη ανοίγει τα κουμπάκια
του πουκαμίσου της και μας δείχνει τα
τρία της στήθη, ένα ακόμη παράδοξο για
το freak show τής Ελσα. Καλοπουλημένη
και περίεγη ... «Three titties, proper girl
parts and a ding-a-ling. I’m a full blown
hermaphrodite. Put that on your banner»,
λέει στη Τζέσικα Λανγκ που μένει παγωτό.
Τίποτα άλλο.
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Η Μάγκι, ο Στάνλεϊ και
τα άλλα… φρικιά
Από τους πρωταγωνιστές που φιγουράρουν
στους τίτλους της αρχής, αργοπορημένα
μας συστήνονται (και δεν μπορούμε ακόμα
να τους αποκωδικοποιήσουμε ενδελεχώς)
η Έμμα Ρόμπερτς στο ρόλο της μάντισσας
Μάγκι Εσμεράλντα, που γίνεται μέλος του
τσίρκου, υποσχόμενη στην Έλσα φήμη και
έναν ψηλό μελαχρινό, και ο Ντένις Ο’Χέαρ
ως συνεργάτης της, Στάνλεϊ, ο οποίος όμως
στην πραγματικότητα είναι απατεώνας,
που θέλει να ανακαλύψει ένα πραγματικό
φρικιό, να το απαγάγει, να το διαμελίσει
και να το πουλήσει στο Μουσείο Αμερικάνικης Νοσηρότητας! Επίσης, ετοιμάσου για
τις συχνές-πυκνές, εξωφρενικές, guest star
εμφανίσεις από τον εντελώς creepy clown
Twisty του Τζον Κάρολ Λιντς, το μυστήριο
του οποίου θα αργήσει πολύ να λυθεί (αν
λυθεί), το εξ Αγγλίας του 1800 και «τέρας»
και serial killer Έντουαρντ Μόρντρεϊκ του
Γουές Μπέντλεϊ που νεκρανασταίνεται το
βράδυ του Halloween, αλλά και τους Νιλ
Πάτρικ Χάρις, Γκαμπούρι Σιντίμπε και
Ματ Μπόμερ σε αδιευκρίνιστους ακόμα
ρόλους… ενοχλητικής έκπληξης.
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