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εικονογραφηση: ηλιασ κυριαζησ

Editorial

Τ

ο παρελθόν της φρίκης τού Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου στο «Fury»
από τη μια, το φανταστικό μέλλον μιας
επανάστασης κατά των χουνταίων τού
Πάνεμ στο δεύτερο sequel τού «The Hunger
Games» από την άλλη. Και τα δύο βρίσκονται
τόσο κοντά στη σημερινή πραγματικότητα! Αν
καταφέρεις και δεις πέρα από το Instagram σου…
Οι εικόνες των δύο αυτών ταινιών μπορούν να
βάλουν αρκετά πεσιμιστικές ιδέες στο μυαλό
ενός σκεπτόμενου θεατή. Οι καταδυναστευμένες Περιοχές του Πάνεμ βγάζουν ειρωνικά τη
γλώσσα τους σε μια δήθεν «Ενωμένη Ευρώπη»
υπό την εξουσιαστική κατοχή της Γερμανίας
(λέμε τώρα…), με τους επαναστάτες τού φιλμ
να μοιάζουν με κάποια ακόμη πιο εξαθλιωμένη
μορφή των σύγχρονων «Αγανακτισμένων», που
είναι έτοιμοι να πολεμήσουν ενάντια σε φτώχεια
και εργατικές συνθήκες οι οποίες δεν απέχουν
καθόλου από τη δουλεία!
Κι αν αυτό το μέλλον σού κάνει… αριστερίστικα
προπαγανδιστικό ή δεν καταλάβεις και το ρόλο

των τηλεοπτικών media ως προς τον εφησυχασμό του πολίτη και τη δημιουργία μιας πλασματικής αίσθησης ευημερίας και… «ανάπτυξης»,
δες στο «Fury» τη ρεαλιστική καταγραφή μιας
εμπόλεμης Ευρώπης, όχι και τόσο μακρινής, ειλικρινά. Εκείνης της προ των πυλών ηττηθείσας
Γερμανίας του 1945, τότε που ο Δεύτερος Παγκόσμιος έκανε την επέλασή του (και) στη δική σου
πατρίδα. Θυμήσου γιατί ο άνθρωπος σκότωνε
άνθρωπο ακόμη και στο δικό μας, δυτικό και
«πολιτισμένο» σύμπαν και δες πόσο άσχημη
θα γίνει η ψυχολογία σου σε έναν αλληγορικό
παραλληλισμό με το σήμερα.
Και τα δύο φιλμ μάς έρχονται από την Αμερική
(σε μορφή mainstream «φυγής», από τη μεγαλύτερη βιομηχανία του entertainment!). Τον παλιό
μας σύμμαχο. Σε ένα κοντινό αύριο, θα συμμαχούσε ξανά μαζί μας αν ο εχθρός ήταν… η Ρωσία
ή η Κίνα. Η Ευρώπη είναι ενωμένη, πια. Και αυτό
είναι ένα καλό punchline για το όποιο ανέκδοτο
σε ένα stand-up show. Ξέρεις, ακόμη και το γέλιο
είναι μια πολύ καλή μορφή αντίστασης.

Hλίας Φραγκούλης
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H TAINIA Tησ εβδομαδασ

THE HUNGER GAMES:
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΜΕΡΟΣ Ι
(2014)
(THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY - PART I)
Είδος
Περιπέτεια Φαντασίας
Σκηνοθεσία
Φράνσις Λόρενς
Καστ
Τζένιφερ Λόρενς,
Λίαμ Χέμσγουορθ,
Τζουλιάν Μουρ,
Γούντι Χάρελσον,
Φίλιπ Σίμουρ Χόφμαν,
Τζος Χάτσερσον,
Ντόναλντ Σάδερλαντ ,
Τζέφρι Ράιτ
Διάρκεια
123’
Διανομή
ΣΠΕΝΤΖΟΣ / SEVEN FILMS
η γνωμη του mr. klein

Χωρίς το ξανθό και άχαρο
Πίτα (με απ’ όλα), η τρελός παπάς σε βάφτισε,
μάνα μου - Κάτνις το
παίζει σύμβολο της λαϊκής επανάστασης και
κάνει και ζημιές. «V for
Vendetta» δεν είναι, αλλά
«το πάει» το αντισυστημικό το γράμμα. Συνεχίζεται, ίδωμεν.
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της Ιωάννας Παπαγεωργίου
Επιζήσασα για δεύτερη φορά των Αγώνων Πείνας, η
Κάτνις συμφωνεί με την Πρόεδρο της Περιοχής 13,
Κόιν, να γίνει η Κοτσυφόκισσσα - σύμβολο της επανάστασης ενάντια στην Κάπιτολ, ώστε να σώσει τη
ζωή του Πίτα.
Το έχω ξαναπεί. Κατά τη γνώμη μου, το «άνευ εύκολων
λύσεων, απαντήσεων, ηθικοπλαστικών διδαγμάτων, αναίμακτων happy end» και clean cut ηρώων, γενναία ζοφερό,
ξεχωριστό και πρωτότυπο βιβλίο, «Κοτσυφόκισσα», που
ολοκληρώνει την best seller, λογοτεχνική τριλογία της Σουζάν Κόλινς (στην οποία βασίζεται αυτή η κινηματογραφική
τετραλογία) είναι πραγματικά σπουδαίο. Γραμμένο με
σταράτο, απέριττο λόγο, αφιερώνει το πιο «ήσυχο» πρώτο
μισό του (το οποίο εικονογραφεί τούτο το πρώτο μέρος της
«Επανάστασης») στην ανατομία της εξέλιξης των μοιραία,
τραγικά αλλαγμένων, πρωταγωνιστικών (και όχι μόνο) χαρακτήρων του, πριν πατήσει γκάζι στο σασπένς της συγκλονιστικής, πολεμικής δράσης και του απρόοπτου, ατακτοποίητου φινάλε τού δεύτερου μισού του. Ξεφεύγει έτσι ατρόμητα
από τα ασφαλή καλούπια του αναγνώσματος «Νεαρών
Ενήλικων» και αναδεικνύεται σε ένα… νέτα σκέτα ενήλικο,
ανησυχητικά προφητικό, αλλά και αδιανόητα επίκαιρο φαινόμενο της pop κουλτούρας.
Μεταφέροντας την «Κοτσυφόκισσα» στο σινεμά, ο Λόρενς,
σε απόλυτη συνέργεια με τους σεναριογράφους του Κόλινς,
Πίτερ Γκρεγκ («The Town») και - του βραβευμένου με
ΕΜΜΥ - Ντάνι Στρονγκ («Game Change»), ξεκαθαρίζει
της προθέσεις του εξ αρχής. Σε ένα σκοτεινό, γυμνό, τσιμεντένιο, προφανώς υπόγειο χώρο, η Κάτνις βρίσκεται στα
όρια της κρίσης πανικού. Τρέμοντας και με σπασμένη τη
φωνή προσπαθεί να αντισταθεί στο συναισθηματικό χάος
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που την πολιορκεί. Να καλμάρει. «Ξεκίνα
από τα βασικά. Το όνομα μου είναι Κάτνις Έβερντιν…», λέει και ξαναλέει μεταξύ
άλλων, πριν ανώνυμα χέρια την αρπάξουν,
αγνοώντας τα απελπισμένα παρακαλετά
της για «λίγο χρόνο ακόμα». Στην αμέσως
επόμενη σκηνή, ξυπνά στο βουτηγμένο σε
ένα αρρωστημένα κίτρινο ημίφως, νοσοκομείο της Περιοχής 13 και στους λυγμούς του
Φίνικ από το διπλανό δωμάτιο. Ο Πρόεδρος
Σνόου, βλέπεις, δεν πήρε αιχμάλωτους στην
Κάπιτολ μόνο τον Πίτα και τη - σύμμαχο της
Κάτνις στους προηγούμενους, επετειακούς
Αγώνες Πείνας - Τζοάνα Μέισον (Τζένα
Μαλόουν), αλλά και την αγαπημένη τού
Φίνικ, Άννι Κρέστα. «Μακάρι να ήταν νεκρή.
Μακάρι να ήμασταν όλοι νεκροί», λέει ο
Φίνικ στην επίσης συντετριμμένη Κάτνις.
Σωστά. Πάνω απ’ όλα αυτό το φιλμ (αφουγκραζόμενο ιδανικά όλες τις υπόκωφες εντάσεις τού πρωτόλειού του) είναι ένα δράμα
χαρακτήρων, που θέλει να μελετήσει με
ευαισθησία, αλλά και χωρίς φόβο ή πάθος το
- για διάφορους λόγους - όλο και πιο συχνά
εκδηλωμένο στην εποχή μας Σύνδρομο
Μετατραυματικού Στρες (PTSD, η επίσημη,
αγγλική ονομασία του). Του αγώνα δηλαδή
μιας χούφτας ανθρώπων (αλλά και ενός
ολόκληρου λαού), που έχουν υποστεί αμείλικτη βία και καταπίεση, να διατηρήσουν την
ανθρωπιά, το ήθος τους, ώστε να μην υποκύψουν στην αυτοκτονική απόγνωση, ή στην
εξίσου αυτοκαταστροφική μανία εκδίκησης
και ανταπόδοσης της βίας. Αγώνας, στον
οποίο - τι ειρωνεία - περισσότερες ελπίδες
να αναδειχθούν νικητές είναι τα… παιδιά: οι
ανήλικοι ή μόλις ενήλικοι, ιδεαλιστές ακόμη
«μικροί», που καλούνται να πρωτοστατή-
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σουν στον πόλεμο των «μεγάλων», ρεαλιστών, συνηθισμένων στην άσκηση εξουσίας
«γονιών». Πόλεμος που δεν κερδίζεται πλέον
μόνο με τα όπλα στα πεδία των μαχών, αλλά
και με τις εντυπώσεις στα ΜΜΕ. Καθώς η
Κάτνις συμβιβάζεται και πρωταγωνιστεί
στα δια χειρός Χέβενζμπι, επονομαζόμενα
«propos» (προπαγανδιστικά videos της
επανάστασης), με την ελπίδα να κρατήσει
ζωντανό τον Πίτα, δύσκολα δε θα σου έρθουν
στο μυαλό τα χολιγουντιανά σκηνοθετημένα βιντεάκια που πολιορκούν τελευταία
την καθημερινότητά μας, στα οποία δυτικοί
αιχμάλωτοι παπαγαλίζουν την προπαγάνδα
των τζιχαντιστών θυτών τους, ελπίζοντας να
γλιτώσουν τον αποκεφαλισμό…
Παράλληλα, οι διαχρονικοί προβληματισμοί
που ανέπνεαν εύστοχα στο προηγούμενο
φιλμ, συνεχίζουν να… ανδρώνονται εδώ:
το γεγονός ότι οι πραγματικοί ήρωες είναι
διστακτικοί, αμετάκλητα λαβωμένοι, ασυνείδητοι μεσσίες, ή ότι τα όποια - ξεκάθαρα
ορισμένα - δύο άκρα είναι μόνο επιτηδευμένα εργαλεία άσκησης εξουσίας, καθώς
στην πραγματικότητα, η αληθινή ζωή μπορεί
να συμβεί μόνο στο ανάμεσα. Καθώς, όμως,
παλιοί και νέοι χαρακτήρες αποκτούν περισσότερες, συναρπαστικά πρωτόγνωρες, πιο
αμφιλεγόμενες, διφορούμενες διαστάσεις
και το φιλμ τελειώνει εκεί που ουσιαστικά
αρχίζει (στην απόγνωση του δωματίου ενός
νοσοκομείου), το PTSD, οι αιτίες πρόκλησής
του και κατά συνέπεια το τι εστί άνθρωπος,
επιστρέφουν δεόντως, πάντα, στο επίκεντρο
αυτού του φιλμ. Πώς θα μπορούσε, εξάλλου,
να γίνει κι αλλιώς, με ένα τόσο αξιοζήλευτο,
αναμενόμενα και μη, φωτισμένο καστ;
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Γιατί δεν είναι μόνο η οσκαρούχος (τα λόγια
είναι φτώχια) Λόρενς που για μια ακόμη
φορά καθηλώνει ως Κάτνις. Οι Χάρελσον
/ Χέιμιτς και Μπανκς / Έφι, που προκύπτουν και πάλι τα απολύτως απαραίτητα,
κωμικοτραγικά comic relief, χωρίς στιγμή να
φλερτάρουν με την καρικατούρα. Ο Σάδερλαντ, που εξανθρωπίζει ανατριχιαστικά τον
αδίστακτο Πρόεδρο Σνόου. Οι Ράιτ, Χόφμαν
και Ντόρμερ που εμφυσούν στους Μπίτι,
Χέβενσμπι και Κρέσιντα, αντίστοιχα, μια
μονόχνοτη εμμονή με τη δουλειά τους, σε
μια απέλπιδα προσπάθεια να αποφύγουν
να κοιτάξουν κατάματα την αλήθεια του
(δουλικού) εαυτού και της πραγματικότητάς
τους. Η Μουρ που ντύνει κυριολεκτικά (στην
όψη) και μεταφορικά (στη συμπεριφορά) με
ένα αινιγματικό, απειλητικό γκρίζο την Κόιν.
Είναι και ο Χάτσερσον που ανταποκρίνεται
εξαιρετικά και στις - επιτέλους ορατές - βρώμικες, αιχμηρές γωνίες τής ψυχοσύνθεσης
του πάλαι ποτέ (;) καλού παιδιού, Πίτα, και
στοιχειώνει. Και ο Χέμσγουορθ, που κάνει
περισσότερο από ποτέ τον Γκέιλ επαναστάτη
με αιτία και φιλότιμο στρατιώτη, καθώς αφήνει τον πόνο της - φρικτής - απώλειας (της
Περιοχής 12) να πάλλεται μόλις κάτω από
την ψύχραιμη επιφάνειά του. Και ο Κλάφλιν,
που απογυμνώνει αμετάκλητα το Φίνικ από
το προσωπείο τού περιζήτητου γόη, αφενός
φέρνοντας την Κάτνις αντιμέτωπη με τα
αληθινά, αλλά αδύνατο να συνειδητοποιήσει
ή αποδεχτεί, συναισθήματα και κίνητρά της
(στο καταφύγιο, κατά το βομβαρδισμό), και
αφετέρου, λέγοντάς τα χύμα, κατά τη διάρκεια ενός ιδιαίτερου «propo».
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Πίσω από την κάμερα, ο Λόρενς στέκεται
απολύτως αντάξιος των ηθοποιών του, φροντίζοντας να διατηρήσει υποδειγματικά την
ισορροπία ανάμεσα στο θέαμα και την ουσία,
το blockbuster και το δράμα χαρακτήρων,
έτσι ώστε ούτε να κάνει την ταινία του υπερβολικά ζοφερή, βαρύγδουπη ή κουραστική,
ούτε να προδώσει τους πολυδιάστατους
ήρωες και προβληματισμούς του. Αν και η χτισμένη υπογείως, σε πολλαπλά επίπεδα, ανάποδη (με το νοσοκομείο κοντά στην κορυφή
της και το κέντρο επιχειρήσεων στα απύθμενα, θαρρείς, βάθη της!) Περιοχή 13 είναι
- σε πλήρη αντιδιαστολή με την πολύχρωμη,
χλιδάτη υπερβολή τής Κάπιτολ / λαβύρινθο
ουρανοξυστών - ταιριαστά μουντή, αυστηρή,
άχρωμη και αφτιασίδωτη, οι εικόνες τού
πρώτου μέρους αυτής της «Επανάστασης»
δε γίνονται ποτέ ανυπόφορα καταθλιπτικές
ή βαρετά «ήσυχες». Γιατί το χιούμορ δεν
εκπορεύεται μόνο από τους Χέιμιτς και Έφι,
και δηλώνει συχνά-πυκνά, καίρια, παρών
στα δρώμενα (στην τελευταία απαίτηση της
Κάτνις προς την Κόιν για να γίνει η Κοτσυφόκισσα ή στο παιχνίδι της με το φως και τη
γάτα στο καταφύγιο, π.χ.). Γιατί το εφικτό
μόνο επί της οθόνης (αφού το βιβλίο είναι
αφηγημένο αποκλειστικά και μόνο από την
προοπτική τής Κάτνις), διαρκές πηγαιν’ έλα
στα όσα συμβαίνουν και στις υπόλοιπες, σε
αναταραχή Περιοχές και Κάπιτολ της Πανέμ,
μέσω μιας σειράς αριστοτεχνικά κεντημένων
παράλληλων μοντάζ (με κορυφαία εκείνα του
«propo» του Φίνικ ταυτόχρονα με την επιχείρηση διάσωσης των αιχμάλωτων Φόρων
Υποτέλειας, και του λόγου τής Κόιν παράλληλα με την περιπλάνηση της Κάτνις στο
νοσοκομείο, στο τέλος), γεννά συναρπαστική
δράση και μεθυστικό σασπένς. Σωστά, λοιπόν. Το χολιγουντιανό (υπερ)θέαμα μπορεί να
έχει και μυαλό και καρδιά.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Σινεμά ικανό να γεφυρώσει το χάσμα
μεταξύ των… blockbusterάδων και των
κουλτουριάρηδων, των γέρων και των
νέων, των παιδιών και των γονιών, της
φαντασίας και της πραγματικότητας,
της διασκέδασης και της ψυχαγωγίας,
της λογικής και του συναισθήματος. Τι
άλλο θέλεις; (Να έχεις δει και τα προηγούμενα φιλμ!)
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FURY (2014)

Είδος
Δραματική Πολεμική
Περιπέτεια
Σκηνοθεσία
Ντέιβιντ Έιγερ
Καστ
Μπραντ Πιτ,
Σάια ΛαΜπαφ,
Λόγκαν Λέρμαν,
Μάικλ Πένια,
Τζον Μπέρνθαλ
Διάρκεια
134’
Διανομή
FEELGOOD

η γνωμη του mr. klein

Είναι ο Μπραντ Πιτ και
έχει το γερό το άρμα
μάχης και τους φαντάρους του που κάνουν
επέλαση στη Γερμανία
και κόβουν Ναζί κώλους.
Γιατί έτσι πρέπει!
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του Ηλία Φραγκούλη
Τον Απρίλιο του 1945, οι συμμαχικές δυνάμεις προχωρούν στο εσωτερικό μιας ναζιστικής Γερμανίας που
αρνείται να παραδοθεί και αντιστέκεται με φανατισμό. Ένα αμερικανικό tank, ο ατρόμητος λοχίας και
το πλήρωμά του θα βιώσουν τη φρίκη τού… τέλους
του πολέμου σε κάθε πόλη από την οποία περνούν.
Μέγα ρίσκο το να θέλεις να κάνεις πολεμική περιπέτεια
Δευτέρου Παγκοσμίου με δραματικά μηνύματα ιδεαλισμού
(πόσω μάλλον δίχως αναφορές στο προσφιλές για βραβεία
και ταμεία εβραϊκό ζήτημα…) και ουσιαστικούς χαρακτήρες.
Και με όχημα ένα tank, να κινδυνεύεις να συγκριθείς με το
«Κτήνος του Πολέμου» (1988) και το «Lebanon» (2009).
Παραδόξως, ο Ντέιβιντ Έιγερ βγαίνει από το μέτωπο… του
είδους χωρίς σοβαρές απώλειες, αν και ως τρωτό του σημείο
προκύπτει ο τομέας στον οποίο έχει τη μεγαλύτερη κινηματογραφική πείρα: το σενάριο.
Αρχικά, η ιστορία δεν παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη πλοκή,
αλλά απλά ακολουθεί την αμερικανική ομάδα τού ομώνυμου τεθωρακισμένου (η λέξη fury κοσμεί την κάνη τού τανκ)
καθώς εισχωρεί όλο και πιο βαθιά στο γερμανικό έδαφος, για
να πιστοποιήσει την παράδοση των πόλεων που βρίσκει στο
δρόμο του και να συγκεντρώσει όλο και περισσότερους Ναζί
αιχμαλώτους. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αποστολή
(όπως για παράδειγμα στο φετινό - χασμουρητό, τελικά - του
«Μνημείων Άνδρες») που να κρατά το ενδιαφέρον του
θεατή, πέρα από το στόχο να γλιτώσει το θάνατο ως τα end
credits το πλήρωμα του «Wardaddy» (ο Μπραντ Πιτ σε μια
από τις πιο σεβαστές ερμηνείες της καριέρας του).
Η δεύτερη αδυναμία τού σεναρίου εντοπίζεται στους διαλόγους και ειδικότερα σε μεγάλες σκηνές στις οποίες ο κάθε
χαρακτήρας αφηγείται ένα δικό του «solo» ψυχαναλυτικού
background, έτσι ώστε να ολοκληρώσει στη συνείδησή μας
τη σημασία του ρόλου του στο φιλμ. Σε κάποιες από αυτές
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τις σκηνές, το «Fury» κάνει κοιλιά (βλέπε
το τραπέζωμα στο σπίτι των δύο γυναικών)
και οι χαρακτήρες εξακολουθούν να μένουν
σχηματικοί και ασαφείς.
Εδώ, όμως, τελειώνουν οι αδυναμίες και
κάνει κουμάντο ο σκηνοθέτης Έιγερ, ο
οποίος χτίζει σασπένς από το πουθενά σε
πληθώρα στιγμών τού φιλμ, μεταφέρει ιδεώδη ανθρωπισμού που αμέσως μετά τσαλαπατάει μέσα στην τυφλή βία του πολέμου,
κρίνει τους κρυφούς φόβους των ηρώων του
με αφορμές που αρπάζει από σκηνές έντονης
δράσης, δε λυπάται καθόλου να προβάλει το
αίμα ή διαμελισμένα κορμιά (πιο κοντά στη
φανταρίσια αγριότητα του «Σιδηρού Σταυρού» του Σαμ Πέκινπα παρά στη σκόπιμα
gore φιγούρα του «... Στρατιώτη Ράιαν»
του Στίβεν Σπίλμπεργκ) για να πει αυτά που
θέλει και ταυτόχρονα υπηρετεί με πρώτης
γραμμής θέαμα το σινεμά της διασκέδασης.
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Οι σκηνές μάχης βρίσκουν συχνά παραδείγματα ανθολογίας, είτε βασίζονται σε προθέσεις ρεαλιστικής απόδοσης της περιόδου και
του παραλογισμού ήττας (από κάθε πλευρά)
που είναι στην πραγματικότητα ένας πόλεμος είτε μειώνουν συναισθηματικά την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ύπαρξη. Ο Έιγερ
δε «δικάζει» κανένα μέτωπο, δε δικαιώνει
ανδραγαθήματα, δε δίνει πουθενά άφεση
εις το όνομα της πατρίδας. Οι Γερμανοί είναι
κτήνη, όμως ο χώρος δράσης είναι η δική
τους γη και σε αυτά τα χώματα οι σύμμαχοι
μετατρέπονται σε παρόμοια κτήνη! Ο θάνατος είναι η κατάρα όλων τους μέσα σε αυτό
το βίαιο πλαίσιο της Ιστορίας και η σκηνή με
τον φλεγόμενο στρατιώτη που προλαβαίνει
να βγάλει το όπλο του και να αυτοκτονήσει
ώστε να μην υποφέρει περισσότερο μέχρι
να… σβήσει ολοκληρωτικά, δίνει το πιο
δραματικό στίγμα των προθέσεων του Έιγερ
ως προς την οπτικοποίηση του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου.
Τέλος, πέρα από την προσοχή και το άρτιο
επίπεδο της παραγωγής σε σχέση με την
ανασύσταση εποχής και τα ίδια τα tanks που
σχεδόν πρωταγωνιστούν στο φιλμ, αξίζει να
επαινεθεί η χρήση της πρωτότυπης γλώσσας για κάθε ρόλο που υπάρχει στο «Fury».
Οι Γερμανοί μιλάνε γερμανικά, ο Μπραντ Πιτ
μιλά επίσης τη γλώσσα των ντόπιων, όπου
χρειάζεται να υπάρξει διάλογος ή επικοινωνία μαζί τους, και κανείς δεν υποχρεώνεται
να πλασάρει… «σπασμένες» αγγλικές προφορές! Πόσο ανακουφιστικό, πραγματικά.

PAGE 20 | FREE CINEMA | ISSUE#136

PAGE 21

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
«Δεν βρισκόμαστε εδώ για το σωστό
και το άδικο. Τον σκοτώνεις ή σε σκοτώνει…», λέει ο Μπραντ Πιτ σε μια από
τις πιο δραματικές σκηνές τού «Fury».
Ρεαλισμός πάνω από ευγενή ιδεώδη,
ωραίο και δυνατό σασπένς, αλύπητα
αιματοβαμμένο θέαμα, σαφώς ανδρικό
και δίκαια μοιρασμένο μέσα στη μεγάλη
διάρκεια αυτής της ταινίας, που δε θα
απογοητεύσει καθόλου τους fans και
τους νοσταλγούς της πολεμικής περιπέτειας. Οι γυναίκες ας κάτσουν σπίτι
να… πλέξουν την κάλτσα του φαντάρου,
καλύτερα.
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Η ΑΛΛΗ ΜΠΟΒΑΡΙ (2014)
(GEMMA BOVERY)

Είδος
Δραματική Κομεντί
Σκηνοθεσία
Αν Φοντέν
Καστ
Τζέμα Άρτερτον,
Φαμπρίς Λουκινί,
Τζέισον Φλέμινγκ,
Νιλς Σνάιντερ
Διάρκεια
99’
Διανομή
ODEON

η γνωμη του mr. klein

Αγγλίδα μουνάρα με
χάλια άντρα τραβάει το
ενδιαφέρον άλλου, πιο
χάλια φούρναρη, αλλά
θα σκάσει και καινούργιο γκομενάκι. Θα έκανε
καλή τσόντα, αλλά είναι
γαλλικουργιά. Αντιλαμβάνεσαι.
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του Παναγιώτη Παναγόπουλου
Σε ένα χωριό της Νορμανδίας μετακομίζουν η Τζέμα
και ο Τσαρλς Μπόβερι, Άγγλοι που αποφασίζουν να
ζήσουν στη Γαλλία. Ο γείτονάς τους, Μαρτέν, που
είναι ο φούρναρης του χωριού και έχει λογοτεχνικό
παρελθόν ως διορθωτής, έχει εμμονή με τη «Μαντάμ
Μποβαρί» του Φλομπέρ και γοητεύεται κεραυνοβόλα από την Τζέμα, βρίσκοντας διαρκείς ομοιότητες
μεταξύ αυτής και της λογοτεχνικής ηρωίδας.
Με την περιγραφή του σεναρίου, θα περίμενε κανείς μια πιο
σοβαρή, δραματική, ίσως και πληκτική ταινία παραλληλισμού της κλασικής και της σύγχρονης ηρωίδας. Ευτυχώς,
το φιλμ που σκηνοθέτησε η Αν Φοντέν δεν είναι καθόλου
πληκτικό, ούτε και υπερβολικά δραματικό, μια ιδιαίτερα
ευχάριστη έκπληξη, δηλαδή, ιδιαίτερα με το παρελθόν της
σκηνοθέτριας, που δεν είναι και γεμάτο από εξαιρετικά
ενδιαφέρουσες δουλειές. Η «Άλλη Μποβαρί» είναι επαρκώς χαριτωμένη ή δραματική σε σωστές δόσεις και κυρίως
ανάλαφρη, κάτι που μάλλον οφείλεται στο γεγονός ότι βασίζεται σε ένα comic της Πόουζι Σίμοντς, δημιουργού και της
«Tamara Drew», που σκηνοθέτησε ο Στίβεν Φρίαρς, με πρωταγωνίστρια και πάλι την Άρτερτον.
Η Βρετανίδα ηθοποιός υποδύεται μια γυναίκα όμορφη, γοητευτική, σεξουαλική, που αναστατώνει τους άνδρες. Τον δικό
της, το γείτονα, τον νεαρό γόη του χωριού και τον πρώην εραστή της, που επανέρχεται διεκδικώντας την. Όπως η Έμμα
Μποβαρί και αυτή πλήττει, και μέσα στην πλήξη της αναζητεί διέξοδο σε μια ερωτική σχέση που είναι μάλλον από την
αρχή καταδικασμένη.
Απέναντί της, ζει παρατηρώντας την, ο φούρναρης Μαρτέν,
που αναπτύσσει εμμονή με το τι κάνει και πώς περνάει η
γειτόνισσά του, χωρίς να ξεπεράσει το δισταγμό του και να
της δηλώσει το πάθος του, έστω κι αν εκείνη αναστατώνεται
και ιδρώνει, ζυμώνοντας ψωμιά στο φούρνο του. Εκεί που
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η Τζέμα φαίνεται έτοιμη να ενδιαφερθεί
περισσότερο για τα… γαλλικά καρβέλια και
τα κρουασάν, όμως, γνωρίζει τον νεαρό Ερβέ
και βρίσκει κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον να
ασχοληθεί.
Η κατάληξη δεν μπορεί παρά να είναι δραματική. Η Φοντέν, όμως, δίνει πολύ χώρο στο
χιούμορ, το οποίο παίρνει κυρίως πάνω του
ο Φαμπρίς Λουκινί. Ο πάντοτε εξαιρετικός
ηθοποιός ξεστομίζει θαυμάσια τις ατάκες του
και είναι η άψογη ενσάρκωση του ξελιγωμένου μεν, συγκρατημένου δε, ώριμου άνδρα, ο
οποίος είναι έτοιμος να κάνει πολλά (και όχι
πάντα έντιμα πράγματα) για έναν έρωτα που
δεν μπορεί να εκδηλώσει.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Η «Άλλη Μποβαρί» δεν έχει το βάθος
και τη σοβαρότητα που ίσως να περιμένει κανείς από ένα έργο το οποίο
συνδέεται τόσο στενά με ένα κλασικό
μυθιστόρημα, είναι ωστόσο απολύτως
ικανοποιητική ως ανάλαφρη, καλοπαιγμένη ψυχαγωγία.
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ΔΙΠΛΗ ΖΩΗ (2012)
(ZWEI LEBEN)

Είδος
Πολιτικό Θρίλερ
Σκηνοθεσία
Γκέοργκ Μάας
Καστ
Γιουλιάνε Κέλερ,
Λιβ Ούλμαν,
Σβεν Νορντίν,
Ράινερ Μποκ,
Κεν Ντούκεν
Διάρκεια
97’
Διανομή
STRADA FILMS

η γνωμη του mr. klein

Ένας Ναζί είχε γκαστρώσει μια γκόμενα
από τη Νορβηγία και
σκάει υπόθεση δικαστική όταν έπεσε το
τείχος του Βερολίνου και
όλα αυτά τα είχε γράψει
σε βιβλίο μια Χανελόρε
Χίπε, άρα έχει ελπίδες
και η Σταματίνα Τσιμτσιλή…
PAGE 30 | FREE CINEMA | ISSUE#136

του Γιάννη Σμοΐλη
Μετά την κατάρρευση του τείχους του Βερολίνου, η
κόρη μιας Νορβηγίδας κι ενός Ναζί Γερμανού στρατιώτη βλέπει την ειδυλλιακή ζωή της να διακόπτεται
καθώς αρνείται να καταθέσει σε δίκη ενάντια στο
νορβηγικό κράτος που διεξάγεται από άλλα «ορφανά
τού πολέμου».
Η «Διπλή Ζωή» είναι ένα μοραλιστικό πολιτικό θρίλερ με
επιρροές, τόσο από τα κατασκοπικά μυθιστορήματα του Τζον
λε Καρέ όσο κι από τον Μπράιαν Ντε Πάλμα. Από τον δεύτερο δανείζεται την ατμόσφαιρα αμφισημίας, τις εναλλαγές
ταυτοτήτων και τα ατέλειωτα flashback, κι από τα πρώτα τη
συσσώρευση πληροφοριών, μέσα από το ξεκαθάρισμα των
οποίων ξετυλίγεται το δράμα. Το πλαίσιο είναι ιστορικό και
σχετίζεται με τον ψυχρό πόλεμο, την πτώση του τείχους τού
Βερολίνου και τα ναζιστικά εγκλήματα. Η ηρωίδα της ταινίας
ξεψαχνίζει το παρελθόν της, συνδέοντας το προσωπικό με
το συλλογικό, κι ό,τι αφορά την ατομική δικαίωση δεν είναι
παρά μια αφορμή για να φωτιστούν σκοτεινές όψεις της
Ιστορίας και να εξεταστεί η αδυναμία των λαών να επουλώσουν τα τραύματά τους. Πρόσφατα είδαμε μια παρόμοια προσέγγιση του θέματος, στην καταπληκτική «Ida» του Πάβελ
Παβλικόφσκι.
Στην πραγματικότητα, η ταινία του Γκέοργκ Μάας δε θέλει
να είναι ούτε μια ακόμη τραγωδία για το Ολοκαύτωμα, ούτε
ένα σχόλιο για την πολύπαθη ιστορία της διχασμένης Γερμανίας. Υιοθετώντας ένα αφηγηματικό στυλ που, επίτηδες
θαρρείς, επιδιώκει να αποπροσανατολίσει το θεατή (οι μεταβάσεις από το παρελθόν στο παρόν, παρότι ομαλές, ενδέχεται
να μπερδέψουν αρκετούς, στο δεύτερο μισό κυρίως όπου και
πολλαπλασιάζονται), ο σκηνοθέτης χρησιμοποιεί το ρεαλιστικό πλαίσιο του θέματος για να φτιάξει, ουσιαστικά, ένα
ιδιότυπο κατασκοπικό θρίλερ εκδίκησης. Με τους αργούς του
ρυθμούς, το μετρημένο σασπένς και τα μουντά του χρώματα,
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αυτό εδώ είναι ένα φιλμ μυσταγωγικό που
κρατάει το ενδιαφέρον και δε γίνεται ποτέ
μπροσούρα καταγγελίας. Χωρίς να σημαίνει
αυτό ότι λείπουν οι μεταφορές και τα σύμβολα. Παράλληλα, η «Διπλή Ζωή» είναι και
ένα οικογενειακό δράμα (άλλωστε η έννοια
της οικογένειας παίζει μεγάλο ρόλο εδώ) που
ευλογείται απ’ την παρουσία της μέγιστης
Λιβ Ούλμαν (σε ρόλο γιαγιάς).
Τοποθετημένο στις αρχές τις δεκαετίας του
‘90, ένα χρόνο μετά την πτώση τού τείχους,
το στόρι συγκεντρώνει ορφανά πολέμου
που αναζητούν τις ρίζες και τα δίκια τους,
δικηγόρους που θέλουν να μηνύσουν την
κυβέρνηση της Νορβηγίας για καλά κρυμμένα σκάνδαλα (τα πάρε-δώσε Νορβηγίας
και ναζιστικής Γερμανίας αποκαλύπτονται
μέσα από ανθρώπινες σχέσεις και οικείες
συναισθηματικές καταστάσεις) και τις αδιανόητες μέριμνες των Ναζί για την ενίσχυση
της «Άριας Φυλής». Μέσα από αλλεπάλληλες
ανατροπές, υποπλοκές και εναλλαγές τονικότητας, η «Διπλή Ζωή» περνάει «γενεές δεκατέσσερις» την πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία,
χωρίς να το κάνει και τεράστιο θέμα, διατηρώντας το χαμηλό προφίλ μιας σκοτεινής
περιπέτειας χαρακτήρων. Πρόκειται για έργο
εγκεφαλικό, καλογραμμένο (βασίζεται στη
νουβέλα της Χανελόρε Χίπε που αναφέρεται
σε αληθινά περιστατικά) και συμπαγές, που
μέσα στα 97 λεπτά της διάρκειάς του προλαβαίνει να πει πράγματα σημαντικά χωρίς
να χάνει τον μπούσουλα, να παρεκκλίνει απ’
τις ανάγκες τού είδους ή να πλατειάζει στη
ρητορική του. Σοβαρό, διανοουμενίστικο
σινεμά για - ενημερωμένους - ενήλικες.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Οι αργοί του ρυθμοί, οι πολλές πληροφορίες καθώς και μια κάποια υπερβολική χρήση των χρονικών πηγαιν’έλα
ενδέχεται να αποξενώσουν τους ανυπόμονους κι όσους δυσκολεύονται να
συγκεντρωθούν για να παρακολουθήσουν μια πολύπλοκη ιστορία. Οι προσηλωμένοι θα ανταμειφθούν, όμως. Όπως
επίσης και οι φίλοι των καλών πολιτικών θρίλερ.
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PARTY GIRL (2014)

Είδος
Δράμα
Σκηνοθεσία
Μαρί Αμασουκελί,
Σαμιουέλ Τάις,
Κλερ Μπουρζέ
Καστ
Ανζελίκ Λιτσενμπουρζέ,
Ζοζέφ Μπουρ,
Μαριό Τάις,
Σαμιουέλ Τάις,
Σεβρίν Λιτσενμπουρζέ,
Σιντιά Λιτσενμπουρζέ
Διάρκεια
96’
Διανομή
FEELGOOD / ROSEBUD.21

η γνωμη του mr. klein

Είναι το κορίτσι του bar
(χωρίς Φλωρινιώτη) που
έχει πατσουρέψει και
σκάει κυριούλης για να
τη ζητήσει σε γάμο. Δεν
έχουνε Αννίτα Πάνια
στη Γαλλία και «την
πληρώνει» το σινεμά,
έτσι;
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του Άγγελου Μαύρου
Πατημένα 60 ενεργή κονσοματρίς της επαρχίας υποκύπτει στην πρόταση ερωτευμένου παλιού πελάτη να
της βάλει στεφάνι. Αφήνει «τα κορίτσια» / το ξενύχτι / το club - σπίτι της, μετακομίζει μαζί του, δεν του
κάθεται ακόμα (γιατί λέει δεν το νιώθει), επιζητεί πιο
πολύ τα τρία της παιδιά, με 16χρονη που μικρή τής
πήραν ανάδοχοι έρχεται κοντά, κάνει άσχημο μεθύσι
ξανά. Θα νοικοκυρευθεί (αν νυμφευθεί) ποτέ η γιαγιά;
Το κοκκινάδι του γαλλικού νατουραρεαλισμού γίνεται δίκοπο
μαχαίρι, κυρίως όταν βρίσκεται στα χέρια φυντανιών της
σελιλοζικής πίστας. Και ειδικά όταν όχι μόνο απλώνεται στο
δέρμα μιας ταινίας ως αισθητικό ψιμύθιό της, αλλά εισχωρεί
και στους πόρους της δραματουργίας της. Εγώ θα το κεράσω
το πουρό ένα ποτό, αν και με επιφυλάξεις κρατάω κάβα το
πρώτο κούνημα μιας τρόικας συμμαθητών κι αποφοίτων τής
La Femis, που έβαλε χέρι υπερβολικά στη Χρυσή Κάμερα
των Καννών με το ξεπαρθένιασμά της, σενιάροντας το reality
ρεζουμέ τής - μαμάς τού ενός τους - entraîneuse Ανζελίκ
Λιτσενμπουρζέ, του σογιού και του «νυχτοπεταλουδίσιου»
περιγύρου της.
Και βγάζοντάς τους όλους στην πιάτσα να υποδύονται τους
εαυτούς τους, σ’ ένα φιξιόν μπάρας μπούστο βιοαναθαρρύνσεων, στοχοαναθεωρήσεων, ρομαντικών παλινωδιών, περί
βασικών ενστίκτων (το πιοτί, οι άνδρες, η γύρα) παραδοχών,
«πρώτα βγαίν’ η ψυχή, μετά το χούι» αληθειών και εν τω
μεταξύ συσφίγξεων φορτισμένων οικογενειακών δεσμών.
Που, όμως, σου τρίβεται. Γιατί ‘ναι περπατημένη (και πασπατεύεται) η εξάσκηση των ερασιτεχνών ensemble στο στύλο
τής αναπαράστασης βιωμάτων, η κλιμάκωση γαμοτέρμινου
γδύνει ωραία τη σιλουέτα τής madame σε φάσεις, τα séparé
συγκίνησης σε περιποιούνται δεόντως (πρώτα και καλύτερα
τα δακρυλογύδρια του πιπινιού), ενώ στον wow μουσικοχορευτικό επίλογο ο «ύμνος» της Chinawoman, που βάφτισε
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την ταινία, γίνεται για τη μελιστάλαχτα
σκαμμένη Ανζελίκ Λιτσενμπουρζέ ό,τι το
«Gloria» του Ουμπέρτο Τότσι για την Παουλίνα Γκαρσία, καλή ώρα, την περσινή σεζόν.
Για σαμπάνιες δεν είναι, ωστόσο, αυτό το
«Τουρνέ στο Παρίσι» βαριάντας γηρατειών αναπαμού, (και βιολογικής εδώ) family,
κύκλιο(θ)υ(μικου) striptease cherchez la
femme. Επειδή το πρώτο μισό τού show
δεν κάνει και γαμώ κατανάλωση, επειδή η
πομάδα φωτοχυσίας στρώνεται ανά σημεία
με χειρονομίες πρωτάρη, επειδή τα πετάει
υπερθετικιστικά το τζάκι ενώπιον της τραβιόλας γριάς τους, επειδή τα «ανέβα στο
τραπέζι μου κούκλα μου γλυκιά» σούξου
μούξου σιτεύουν μπανάλ την πλαδαρή ήδη
δραματουργία, όπου τα τσιτώματα της πλοκής κι ο αυτοσχεδιασμός στιχομυθιών στο
πλατό πετάγονται κι έξω απ’ το στηθόδεσμο
μύθου (ή αλήθειας;). Αλλά «όταν αγαπάς,
δε μετράς», που λέει κι η pas facile κοκόνα.
Ή «Ιστορία μου, Αμαρτία μου», που ‘λεγε
η Ρίτα. Το Party Girl δεν το βγάζεις στη
σύνταξη. Alors, πάρε τη μπεμπέκα...

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Οι κουλτουριάρηδες οπωσδήποτε να ζητήσουν χορό, αλλά θα δουν σε πιασίματα το
άβγαλτο κι ελαφρών ηθών τής δουλειάς.
Με τις γυναίκες, κυρίως τις άνω των δεύτερων -ήντα, θα γίνει καλή φίλη, αλλά θα
πρέπει να συγχωρήσουν τις ιδιοτροπίες
και το μπασκλασάκι της. Οι του νεανικού
αγοραίου προϊόντος θα το βρουν ρυτιδιασμένο μεταξύ doc και ντέκας. Τα cabaret
προσκυνάνε, εννοείται.
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20 ΝοεμβριΟΥ 2014

MASTER OF
THE UNIVERSE (2013)
(DER BANKER: MASTER OF THE UNIVERSE)
Είδος
Ντοκιμαντέρ
Σκηνοθεσία
Μαρκ Μπάουντερ
Διάρκεια
88’
Διανομή
CINEDOC

του Άγγελου Μαύρου
Απολυμένος, διατελέσας δεκαετίες κορυφαίο στέλεχος του επενδυτικού τομέα τραπεζών 50+άρης
Γερμανός εξομολογείται τι έζησε στο επάγγελμα, τι
ρόλο βαράει αυτό στο χρηματοπιστωτικό σύστημα,
πώς λειτουργεί η σπέκουλα, πώς σου σκάει το ηθικό
χρέος, τι μαφία είναι η εικόνα του γενικού δείκτη και
ποιοι παίρνουν σειρά για πτώχευση. Ψωροκώσταινα,
τοποθετήσου...
Αντιμετωπίζει μια κρίση, σε μεγαλύτερο βαθμό ρευστότητας σε μικρότερο αξιοπιστίας. Αλλά θα έχεις σίγουρα
κέρδη, αν δεν καταστήσεις ληξιπρόθεσμο αυτό το σύνθετο
(ακόμη περισσότερο, αν δεν έχεις μια στοιχειώδη επαφή με
τον μικρόκοσμό του) προϊόν, στο ταμπλό κάπου μεταξύ του
omnibus «Freakonomics» των Γιούινγκ, Γκίμπνι κ.ά. και
του «Το Πορτρέτο Ενός Οικονομικού Δολοφόνου» του
Στέλιου Κούλογλου. Καθώς σ’ αυτό το εξομολογητικό τού
εργασιακού ισολογισμού του ανφάς golden boy και «Insider»
αποκαλυπτήριο του modus operandi των τραπεζών - Λεβιάθαν των αγορών, «Ο Λύκος της Γουόλ Στριτ» μέσα σου φχαριστιέται αποδόσεις.

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας πρώην τραπεζίτης. Γερμανός. Και
τα λέει. Σε ντοκιμαντέρ.
Τρίβει τα χέρια του ο
προγραμματιστής του
Καναλιού της Βουλής.
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Πρώτα απ’ το κεφάλαιο διάνοιας, κατάρτισης και knack στις
πωλήσεις (εν προκειμένω και των εμπειριών του) τού εκμυστηρευτή ξεναγού σου, Ράινερ Φος, που διατείνεται νηφάλια
ότι σε μια καλή μέρα έβγαλε περισσότερα για πάρτη του απ’
ό,τι ο πατέρας του σε ολόκληρη τη ζωή του, μιλά παραστατικά για την ανάποδη... πυραμίδα τής The Bank Job κονόμας,
και λέει στο σκηνοθέτη συνωμοτικά «κλείσε το μαγνητόφωνο» όταν πρέπει να καρφώσει λεπτομερώς θεσμικό «αεροπλανάκι».
Κι ενώ το κεφάλαιο αυτό τοκίζεται στα swaps λήψεων εντός
chic χώρου - φαντάσματος (σε χρόνια ξενοίκιαστο γραφείο
αίθουσας συναλλαγών στη Φρανκφούρτη, με θέα σε κτήρια
- κολοσσούς τού επαγγέλματος), βλέπεις στο τερματικό σου
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παραδειγματικά τα δάνεια ή τα παράγωγα
αφήγησης: από την ανάκριση των επικεφαλής της Goldman Sachs απ’ τη Γερουσία των
ΗΠΑ και τα ρεπορτάζ για τον trader - καταστροφέα Ζερόμ Κερβιέλ, μέχρι το mini κραχ
της Ταϊλάνδης και το τηλεοπτικό διαφημιστικό spot τής Commerzbank.
Οι περικοπές είναι αναπόφευκτες: αν δεν
μπορείς τη γερμανική γλώσσα θα έχεις μεγάλες ζημίες, το ίδιο και αν δε σκαμπάζεις γρυ
απ’ το σύμπαν τού finance. Κυρίως, χρειάζονταν δε χρειάζονταν, δεν έχουν ληφθεί μέτρα
στήριξης στην άνευ αντιλόγου ρύθμιση
του σε δόσεις μπούρου μπούρου τού πρώην
yuppie, η ευφραδής ειλικρίνεια (όπως για την
αποκοπή τού premium dealer «αέρα» απ’
τον έξω κόσμο), αν μη τι άλλο, του οποίου
σε κρατάει στο γκισέ του. Λιανά: γίνεσαι
μέτοχός του άνετα, η τελευταία πενταετία
σ’ έχει στρώσει γι’ αυτό. Θ’ ακούσεις και για
την Ελλάδα (ο τυπάς μάς βγάζει grosso modo
λάδι, για τη Γαλλία τρέμει μια περίπτωση
φαλιμέντου), βρε. Αλλά το ερώτημα είναι
κατά πόσον μπορείς, πλέον, να καταθέσεις
τον πενιχρό οβολό σου. Βάλ’ τα κάτω και...

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
... Βαρουφάκη, κάνε χαρούλες. Σύμβουλε
λήψης και διαβίβασης εντολών; Ομόλογό
σου. ΑΣΟΕΕ; Μάθημα επιλογής. Εγκλωβισμένε; Δώσε από το υστέρημά σου.
Πληροφορημένε άψιλε, δε σου περισσεύουν για μεγάλη οθόνη (ξέρεις την
εναλλακτική σου). Περιμένεις τις κατοχικές αποζημιώσεις από τη Μέρκελ; Κάνε
όρεξη. Άσχετε, εσύ τα πληρώνεις όλα.
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