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εικονογραφηση: ηλιασ κυριαζησ

Editorial

Κ

αι θα γράψω και το σενάριο της
πρώτης μου ταινίας, για να μη με
περάσουν για όποιον κι όποιον. Μετά
θα κάνω τουρισμό, με συμμετοχές
σε «μεγάλα» κινηματογραφικά Φεστιβάλ που
θα επιλέξω ανάλογα με το location, ύστερα θα
γυρίσω στην Ελλάδα, θα την παίξω (την ταινία),
θα πάει άπατη, αλλά… χέστηκα!
Διότι αυτό θα πει να είσαι δημιουργός. Να αναγνωρίζει η αλλοδαπή την αξία σου, να σου λένε
οι φίλοι σου μπράβο, να πίνεις το ποτάκι σου
στα Εξάρχεια και στην Κολοκοτρώνη, να δίνεις
τις φανταστικές συνεντεύξεις με το παρεάκι
σου από τον πάλαι ποτέ Τύπο, να σε τιμούν κι οι
κολλητοί σου από την Ακαδημία με μερικά βραβεία (τζάμπα είναι) κι ας μην πατήσει άνθρωπος να τη δει την ταινία στα σινεμά, μωρέ, και
πάλι ωραίοι είμαστε, το ΕΚΚ θα στηρίξει, θα
ξαναγίνει και η ΕΡΤ με την επόμενη κυβέρνηση,
λυμένο το ζήτημα.
Λοιπόν, σκέφτομαι να κάνω δράμα. Οικογένεια
σε διάλυση, της κατώτερης αστικής τάξης, αυτοί

που ψηφίζανε ΠΑΣΟΚ, με νιώθεις; Θα υπάρχει
τουλάχιστον ένα μέλος με αναπηρία - καρκίνο «κάτι» ανίατο και πονετικό, από λεφτά σκατά,
μια αιμομικτική σχέση με ανήλικο τέκνο στο
νερό, κόρη σε σχέση με αλλοδαπό που χτυπιέται με χρυσαυγίτη αδελφό εκείνης, μπινελίκι
να τρώει το σόι και του διπλανού να μη δίνει,
έναν αυνανισμό με καλλιτεχνική εκσπερμάτιση, να τα πετάει ο ήρωας και να ζωγραφίζει
τύπου Πόλοκ (δεν έχει γίνει ακόμα, γαμώ!), άντε
και δύο gay χαμουρέματα, γυναίκα, μπικίνι,
τραγικό, μια Ακρόπολη για τους έξω, φονικό
ή δραματικό κρεσέντο με παιδάκι που έπεσε
στην κακιά την ώρα, αλαφιασμένη ηρωίδα που
ξεσπάει γιατί α) δεν κάνει καλό σεξ, β) της έκοψαν το ρεύμα ή γ) της έσπασε το τακούνι στις
κυλιόμενες του Μετρό και, οπωσδήποτε, «ανοιχτό φινάλε» (δεν θα έχει τέλος η ταινία στο
πιο λιανά του, αλλά να μείνει μεταξύ μας).
Βγάζω διαβατήριο, βίζες, ράβομαι, μακραίνω
μούσι, δεν ξαναφοράω ασορτί κάλτσες και
τηλεφωνώ του The Boy για μουσική επιμέλεια,
έστω! Θα κάνω hit movie, σου λέω!

Hλίας Φραγκούλης
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H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Τα θαυματα (2014)
(le meraviglie)

Είδος
Δράμα
Σκηνοθεσία
Αλίτσε Ρορβάκερ
Καστ
Αλεξάντρα Λούνγκου,
Άλμπα Ρορβάκερ,
Σαμ Λούβικ,
Σαμπίνε Τιμοτέο,
Ανιέζε Γκρατσιάνι,
Μόνικα Μπελούτσι,
Αντρέ Χένικε,
Λουίς Χουίλκα
Διάρκεια
110’
Διανομή
ΣΠΕΝΤΖΟΣ / SEVEN FILMS

η γνωμη του mr. klein

Σε αυτή την ταινία
έχουνε κάνει ακόμα και
τη Μόνικα Μπελούτσι να δείχνει άσχημη!
ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα είναι
αυτή που τη γύρισε…
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του Δημήτρη Δημητρακόπουλου
Οικογένεια, που επί γενιές παράγει μέλι, βρίσκεται
προ επικείμενης επιθεώρησης της φάρμας σχετικά με
τα νέα πρότυπα υγιεινής, όσο στην περιοχή οι ιθύνοντες reality προγράμματος αναζητούν την κατάλληλη
οικογένεια για την εκπομπή τους. Η μικρή Τζελσομίνα, όμως, είναι έτοιμη να ζήσει το παραμύθι της.
Υπάρχουν στιγμές στα «Θαύματα» όπου φαίνεται να μη
συμβαίνει τίποτα. Και, ταυτόχρονα, υπάρχουν στιγμές που
φαίνεται να συμβαίνουν πάρα πολλά. Η Αλίτσε Ρορβάκερ,
μετά το «Corpo Celeste», επιστρέφει στη νατουραλιστική
της προσέγγιση, κρατάει διακριτική τη ματιά της, λούζει τα
δρώμενά της στον μεσογειακό ήλιο (αν και η ταινία όχι μόνο
ξεκινά στο σκοτάδι, υπό το φως των ήχων των κυνηγών,
αλλά στήνει και τις πιο κρίσιμες στιγμές της μέσα σε αυτό)
και «ντύνει» το χαμηλών τόνων δράμα της με μια ευρύτερη
ιστορία ενηλικίωσης, όπου οι έννοιες της οικογένειας, του
παρελθόντος και του ονείρου για το μέλλον φαίνεται να διαταράζουν τη φαινομενικά αιώνια ηρεμία μιας οικογένειας.
Είναι πολύ εύκολο να παρεξηγήσεις το φιλμ ως μια γενικόλογη ευρωπαϊκή ταινία, που απελπισμένα προσπαθεί να
διατηρήσει αργούς τους ρυθμούς της. Και, όμως, υπάρχουν
παράλληλες αφηγήσεις που (όχι με προφανή τρόπο) σχολιάζουν πολλά από τα πράγματα που απασχολούν τη σκηνοθέτιδα και, στα χέρια κάποιου άλλου, θα είχαν διασπαστεί
με θόρυβο σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Οι συγκρούσεις
εντός της οικογένειας θα μπορούσαν να αποτελούν πρώτης
τάξεως υλικό για ένα κραυγαλέο δράμα. Τα πρώτα ερωτικά
σκιρτήματα της Τζελσομίνα με ένα νεαρό, σχεδόν μουγγό
παραβατικό αγόρι από τη Γερμανία, που έρχεται να δουλέψει
αναγκαστικά (στο πλαίσιο της διαδικασίας αναμόρφωσής του)
στη φάρμα παραγωγής μελιού της οικογένειας, θα μπορούσαν
να προκαλέσουν μια χιλιοειπωμένη ιστορία νεανικής αγάπης.
Η συμμετοχή στο reality πρόγραμμα θα μπορούσε, επίσης,
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να κατευθυνθεί εύκολα στα όρια του γραφικού (έτσι κι αλλιώς φλερτάρει ηθελημένα με
το kitsch), χάνοντας την πραγματική ουσία
τής προβολής τού παραμυθιού στο οποίο
πιστεύει ένα παιδί πάνω στον ενήλικο κόσμο.
Και όμως, η Ρορβάκερ καταφέρνει να
μεταδώσει μια αυθεντικότητα σε όλες τις
παράλληλες αφηγήσεις της (οι οποίες ίσως
είναι περισσότερες από όσο θα χρειαζόταν),
χωρίς να προσπαθεί να εξηγήσει τα πάντα
ή να απομυζήσει με το ζόρι το συναίσθημα.
Αντιθέτως, διατηρεί την αφήγησή της καθαρά
στο πλαίσιο του νεορεαλισμού, με την κάμερα
να ακολουθεί συχνά από κοντά τους πρωταγωνιστές της, όπως θα έκαναν και οι αδελφοί
Νταρντέν, χωρίς, όμως, να αφήνει καμία μιζέρια να αλλοιώσει την οπτική της. Αντιθέτως,
τονίζει την πίστη στο όνειρο και περιμένει τη
στιγμή που η πραγματικότητα θα μετατραπεί
σε κάτι απόλυτα αισιόδοξο και λυρικό. Το
ονειρικό φινάλε, εξάλλου, αψηφά τα όρια της
λογικής, όμως είναι και η ουσιαστική στιγμή
όπου τα πάντα μπαίνουν σε θέση και, πλέον,
ο δρόμος για το μέλλον είναι ανοιχτός. Γιατί
αυτή είναι η θεματική που ενώνει τις υπόλοιπες και ξεχωρίζει ως η κινητήριος δύναμη: το
βλέμμα προς το μέλλον και οι επιρροές της
παράδοσης και του παρελθόντος.
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Μέσα στα «Θαύματα», συγκαλυμμένα,
υπάρχουν η ένταση ενός θρίλερ (ειδικά όταν
ένας χαρακτήρας εξαφανίζεται, δίνοντας το
έναυσμα για μια αγωνιώδη αναζήτηση), η αναπόφευκτη - συγκίνηση για ένα κορίτσι
που αναλαμβάνει περισσότερες υποχρεώσεις
από όσες επιβάλλει η ηλικία της, ο προβληματισμός της σύγκρουσης της παράδοσης
και του μοντέρνου (όπως ορίζει ολόκληρη η
πλοκή της πιστοποίησης της φάρμας με τα
νέα πρότυπα υγιεινής) και η αυτοβιογραφική
κατάθεση ενός δημιουργού, καθώς δεν είναι
δύσκολο να αναγνωρίσεις στοιχεία τής προσωπικής ιστορίας της Ιταλογερμανίδας auteur
στην, ομοίως, ιταλογερμανική οικογένεια
(είναι ενδιαφέρον που τη μητέρα τής οικογένειας υποδύεται η αδελφή της σκηνοθέτιδος,
Άλμπα Ρορβάκερ, κάνοντας ακόμα πιο προσωπικό το όλο φιλμ). Η πιο δυνατή αλήθεια,
όμως, βρίσκεται στη ματιά της Μόνικα Μπελούτσι, όταν αφαιρεί τη λευκή περούκα τής
Μίλι της, της θεάς που απότομα επιστρέφει
στην πραγματικότητα, για να χαμογελάσει στη νεαρή Τζελσομίνα. Σε εκείνη την
αμφίσημη, με μια ολόκληρη ιστορία πίσω
της, ματιά, συνοψίζεται και όλη η ένταση
της ιστορίας της Ρορβάχερ. Αν ήταν το ίδιο
καθαρή η ματιά και στις υπόλοιπες αφηγήσεις
του φιλμ, θα μιλούσαμε για ένα πραγματικό...
θαύμα - αλλά, προς το παρόν, μπορούμε
να αρκεστούμε στις επιμέρους θαυμαστές
παραμέτρους της ταινίας. Και να κρατήσουμε
σίγουρα την προσοχή μας σε εγρήγορση για
το επόμενο βήμα της δημιουργού.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Αν αγαπάς τον χαμηλότονο, ευρωπαϊκό
κινηματογράφο, που διατηρεί το μάτι
του κοινωνικά προσηλωμένο αλλά και
δε διστάζει να κοιτάξει προς το λυρισμό
τού ονείρου, θα βρεις αρκετά πράγματα
για να εκτιμήσεις στο φιλμ. Αν, από την
άλλη, προτιμάς ξεκάθαρες, ταχύρυθμες
αφηγήσεις, θα βρεθείς να ικετεύεις και
εσύ για ένα θαύμα. Ευτυχώς, το φιλμ
δεν είναι υστερικό, δεν είναι γραφικό,
δεν έχει εξάρσεις που θα σε χαλάσουν,
όμως, από την άλλη είναι και πολύ
εσωτερικό, προσωπικό και διακριτικών
δηλώσεων. Εκτίμησε τα παραπάνω και
θα διαπιστώσεις εύκολα αν η Ρορβάκερ
είχε εσένα στο μυαλό της ως θεατή τής
ταινίας της. Κράτησε, όμως, το όνομά
της σε κάθε περίπτωση. Θα μας απασχολήσει αρκετά στο μέλλον.
PAGE 13
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ΟΙ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ ΤΗΣ
ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ (2014)
(PENGUINS OF MADAGASCAR)
Είδος
Animation
Σκηνοθεσία
Έρικ Νταρνέλ,
Σάιμον Τζέι Σμιθ
Διάρκεια
92’
Διανομή
ODEON

η γνωμη του mr. klein

Είναι αυτό το παιδικό
με τους πιγκουίνους.
Μιλάνε ελληνικά. Μια
μέρα οι πάγοι θα λιώσουν και θα πεθάνουμε
όλοι. Δίκαιο.
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της Ιωάννας Παπαγεωργίου
Τα τέσσερα πιγκουινάκια από τη «Μαδαγασκάρη»
αποκτούν ολόδική τους ταινία, ταξιδεύοντας ως εντελώς κούκου - εναλλακτικοί Τζέιμς Μποντ σε κάθε
γωνιά της Γης για να σταματήσουν το Δρα Οκτάβιο
Μυαλάτη και τα… τερατώδη σχέδια του.
Εντάξει, αυτό το φρέσκο, υψηλής τεχνολογίας κινούμενο
σχέδιο της DreamWorks μπορεί να μη διακρίνεται από ιδιαίτερη πρωτοτυπία (βλέπε spin-off του άκρως επιτυχημένου
«Μαδαγασκάρη», με ήδη δύο sequels και ένα τρίτο στα
σκαριά). Μπορεί, επίσης, ούτε να ισορροπεί ιδανικά, αβίαστα, ανάμεσα στην ξεκαρδιστική κωμωδία και το συγκινητικό
δράμα, όπως αριστουργήματα του είδους («Wall-E», «Ψηλά
στον Ουρανό»), ούτε να αποτελεί ταυτόχρονα ένα - τίγκα
στα έμμεσα πλην σαφή μηνύματα υπέρ διαφορετικότητας και
ισότητας - άκρως προοδευτικό, μεταμοντέρνο παραμύθι (σαν
το ομόσταυλό του, κορυφαίο «Shrek»), ούτε να απογειώνει
δημιουργικά, υποδειγματικά το 3D (όπως το επίσης ομόσταυλό του, «Πώς να Εκπαιδεύσετε το Δράκο σας 2»).
Ωστόσο, προκύπτει τόσο ατρόμητα ανόητη, γεμάτη ανήλικα
και ενήλικα αστεία, ιλιγγιωδώς κινούμενη, συχνά σουρεάλ
slapstick (τέτοια, δηλαδή, που γεννάται από υπερβολική,
παράλογη και θορυβώδη σωματική δραστηριότητα) κωμωδία, που δύσκολα θα της αντισταθείς είτε είσαι μικρό, είτε
μεγάλο παιδί. Ανόητη και όμως τόσο αυθόρμητα ξεκαρδιστική και στις παιδικές (το επιδεικτικά επαναλαμβανόμενο,
εκκωφαντικό δάγκωμα του… τυρογαριδακίου από το Σκίπερ)
και στις πιο ενήλικες κωμικές του εξάρσεις («Πιάστε τις…
καρύδες σας!»). Ιλιγγιωδώς κινούμενη σαν απίθανο, ευφάνταστο roller-coaster, όπως, ενδεικτικά, στην απερίγραπτη
σκηνή καταδίωξης στα κανάλια και στους δρόμους της Βενετίας. Συχνά σουρεάλ, τόσο στις σκηνές διάδρασης των ζώων
με τους ανθρώπους (με τα μεν να έχουν ασύλληπτα αναρριχηθεί στην κορυφή της πυραμίδας της εξέλιξης και τους δε να
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φαντάζουν έρμαιοι στις διαθέσεις και τα σχέδια των μεν… pets), όσο και στα ιντερλούδια
με τα - κάθε άλλο παρά ακούνητα, αμίλητα,
αγέλαστα - χταποδάκια, στρατιωτάκια του
Δρος Οκτάβιο (τα οποία μπορεί να μη φτάνουν σε έμπνευση τα λατρεμένα Minions τού
«Εγώ, Ο Απαισιότατος», αλλά μια χαρά…
γέλια θα σου προκαλέσουν). Slapstick κωμωδία, τέλος, με τα όλα της, έτσι όπως εκφράζεται από τους μονίμως, κατά λάθος αποτελεσματικούς, αν και low-tech πιγκουίνους, τον
μεγαλοφυή υπερ-κακό - αν και χταπόδι στην
πραγματικότητα - Μυαλάτη, και τον διαρκώς
αναποτελεσματικό - αν και επαγγελματία high-tech υπερ-κατάσκοπο, πράκτορα Απόρρητο και την ομάδα τους.
Όλοι τους χαρακτήρες που δεν κωλύονται
με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, συνειδητά
ή ασυνείδητα, να γελοιοποιηθούν, να αυτοσαρκαστούν, να πειραματιστούν με την drag
μεταμφίεση (ο νεόκοπος Πράιβετ που γίνεται… γοργόνα στο κινεζικό ενυδρείο) και την
τερατώδη μετάλλαξη (στο πανδαιμόνιο του
φινάλε), ή να εκδηλώσουν αδιάντροπα την
πιο τρυφερή πλευρά τους (σαν το Δεκανέα
- επιβλητική πολική αρκούδα που… λιώνει
σαν κοριτσόπουλο στη θέα των «τόσο χαριτωμένων» πιγκουίνων). Α, να και το υπόκωφα εύστοχο μήνυμα υπέρ της ελεύθερης
έκφρασης!
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Αν και όχι από τα καλύτερα, εν δυνάμει
κλασικά animations που θα δεις ποτέ,
αυτοί οι «Πιγκουίνοι» επιφυλάσσουν
ουκ ολίγο κλάμα από τα γέλια και στο
παιδί που θα συνοδέψεις και στο παιδί
που κρύβεις μέσα σου. Κρίμα μόνο που,
αφού η ταινία κυκλοφορεί μόνο (εξαιρετικά, είναι η αλήθεια) μεταγλωττισμένη,
δε θα έχεις την ευκαιρία να απολαύσεις
τα φωνητικά solo των Τζον Μάλκοβιτς
(ως Δρ. Οκτάβιος Μυαλάτης), Μπένεντικτ Κάμπερμπατς (ως Απόρρητος),
Πίτερ Στορμάρε (ως Δεκανέας) και Βέρνερ Χέρτσογκ (ως αφηγητής)!
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SAMBA (2014)

Είδος
Δραματική Κομεντί
Σκηνοθεσία
Ολιβιέ Νακάς,
Ερίκ Τολεντανό
Καστ
Ομάρ Σι,
Σαρλότ Γκενσμπούργκ,
Ταχάρ Ραχίμ,
Ιζιά Ιζλάν
Διάρκεια
120’
Διανομή
ODEON

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι μελαψοί (δεν
είναι ρατσιστικό αυτό,
ε;) και ζουν χωρίς χαρτιά
στο Παρίσι, τύπου παράνομοι. Παραπλανητικό,
δεν χορεύουν σάμπα.
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του Παναγιώτη Παναγόπουλου
Ο Σαμπά, Σενεγαλέζος παράνομος στο Παρίσι, διατάσσεται να εγκαταλείψει τη χώρα έπειτα από 10
χρόνια παραμονής. Στην υπόθεσή του τον βοηθάει η
Αλίς, που εργάζεται σε κέντρο υποστήριξης μεταναστών, καθώς βρίσκεται σε άδεια από την κανονική
της δουλειά, μετά από κρίση νευρικού κλονισμού. Ο
Σαμπά της αρέσει από την αρχή, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη η σχέση με ένα μετανάστη.
Στη δεύτερη συνεργασία του με τον Ομάρ Σι, το σκηνοθετικό
ντουέτο των Νακάς - Τολεντανό, δείχνει ότι κατέχει πολύ
καλά τους κανόνες δημιουργίας ενός crowdpleaser. Έστω
κι αν το θέμα έχει να κάνει με το όχι και ιδιαίτερα εμπορικό
ή ελκυστικό ζήτημα της μετανάστευσης, κι ακόμη κι αν τα
νούμερα των εισιτηρίων δεν αγγίξουν αυτή τη φορά εκείνα
των «Άθικτων».
Με τον «Samba», οι Νακάς - Τολεντανό δείχνουν να έχουν
ωριμάσει περισσότερο ως κινηματογραφιστές και κυρίως
στο πώς αντιμετωπίζουν τους ήρωές τους σε σχέση με ένα
γενικότερο θεματικό πλαίσιο. Οι «Άθικτοι» ήταν το παιχνίδι αλληλεπίδρασης δύο χαρακτήρων, που ενθουσίασε το
κοινό, έστω κι αν είχε πολλά άστοχα σημεία. Στο «Samba»
δεν έχουμε να κάνουμε απλώς με κάποιους χαρακτήρες και
μια ιστορία. Μέσα από αυτούς, οι σκηνοθέτες αναφέρονται
και σε ένα ζήτημα, και μάλιστα ιδιαίτερα σοβαρό για την
Ευρώπη αυτή τη στιγμή, αφού στις περισσότερες χώρες,
ανάμεσά τους και στην Ελλάδα και στη Γαλλία, η μετανάστευση και οι όροι παραμονής των μεταναστών αποτελούν
θέμα που καίει και προκαλεί ακραίες αντιδράσεις.
Οι δύο σκηνοθέτες δεν το ξεχνούν αυτό, όμως δεν ξεχνούν
επίσης ότι κάνουν σινεμά για το μεγάλο κοινό. Μιλούν για το
ζήτημα, αλλά το κάνουν βατό και ευχάριστο, μέσα από μια
αισθηματική ιστορία και με αρκετά στοιχεία κωμωδίας. Για
τον Σαμπά, το όνειρο είναι συγκεκριμένο: να γίνει μάγειρας
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με πτυχίο και να ζήσει μια απλή, ήρεμη ζωή.
Τα πράγματα, όμως, δεν είναι τόσο απλά,
αφού μετά από χρόνια στο Παρίσι, δεν έχει
καταφέρει ακόμη να έχει χαρτιά. Όταν θα
συλληφθεί, θα γνωρίσει την Αλίς. Έχει κι
εκείνη τα προβλήματά της, αλλά σε διαφορετικό επίπεδο. Έπειτα από χρόνια δουλειάς
στις επιχειρήσεις, φρίκαρε, έπαθε νευρικό
κλονισμό και επανέρχεται προσφέροντας
εθελοντική εργασία. Ο Σαμπά θα της τραβήξει την προσοχή σε τέτοιο βαθμό, ώστε να
κλέψει έως και την παιδική του φωτογραφία από το φάκελό του. Πόσο δυνατή είναι,
όμως, μια σχέση ανάμεσα σε μια Γαλλίδα
business woman και έναν Σενεγαλέζο
λαθρομετανάστη;
Η ικανότητα του Σαμπά να πέφτει σε κακοτοπιές δε βοηθάει την κατάστασή του, όμως,
μαζί με τη φιλία του με το Γουίλσον, Βραζιλιάνο από την... Αλγερία, βοηθάει το κωμικό
αποτέλεσμα της ταινίας. Ο χαρισματικός
Ομάρ Σι, που μπορεί με την ίδια ευκολία να
γίνεται συναισθηματικός ή αστείος, δημιουργεί ένα πολύ καλό ντουέτο με τον Ταχάρ
Ραχίμ, που, με τη μέχρι τώρα φιλμογραφία
του, δε φανταζόσουν ότι θα μπορούσε να
είναι τόσο αστείος. Το κύριο πρόβλημα της
ταινίας προκύπτει από το πόσο… καλό είναι
αυτό το ντουέτο. Γιατί το άλλο μέρος, το
ερωτικό, φαίνεται λιγότερο ανεπτυγμένο,
με το χαρακτήρα της Αλίς να έχει ελλείψεις,
παρά τις προσπάθειες της Σαρλότ Γκενσμπούργκ να είναι και ευαίσθητη, αλλά και
ανοιχτή στην κωμωδία, ειδικά όταν κλείνει το μάτι στο ρόλο της στο «Nymph()maniac», λέγοντας «όταν αφήνομαι, γίνεται
μακελειό». Η ισορροπία μπορεί να μην είναι
τέλεια, αλλά το αποτέλεσμα αφήνει χαμόγελο και ζεστασιά, τα οποία διορθώνουν τις
ελλείψεις.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Αν σου άρεσαν οι «Άθικτοι», το πιθανότερο είναι ότι ήδη ετοιμάζεσαι να δεις
τη νέα ταινία των Νακάς - Τολεντανό.
Ανεξάρτητα από το παρελθόν τους
και από το αν σε είχε πείσει ή όχι, σε
αυτή την ταινία έχουν ολοκληρωμένο
κεντρικό ήρωα και θέμα, που καλύπτει
τις αδυναμίες της αισθηματικής ιστορίας. Δε θα περάσεις καλά, αν παρελαύνεις για πλάκα με σηκωμένη και
κλειστή την παλάμη. Αλλά σε αυτή την
περίπτωση, μάλλον δεν μπορείς και να
διαβάσεις αυτό το κείμενο...
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OUIJA: ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ (2014)
(OUIJA)
Είδος
Τρόμου
Σκηνοθεσία
Στάιλς Γουάιτ
Καστ
Ολίβια Κουκ,
Άνα Κότο,
Ντάρεν Καγκάσοφ,
Μπιάνκα Σάντος,
Ντάγκλας Σμιθ
Διάρκεια
89’
Διανομή
UIP

η γνωμη του mr. klein

Είναι μια γκάου γκόμενα
που γουστάρει να καλεί
πνεύματα μ’ ένα επιτραπέζιο, αλλά ξεχνάει να
πει «οξαποδώ» σε ένα
από δαύτα και… κακάρει. Οι φίλοι της θα τον
πιούν παρομοίως; Για
παιδική και πρώτη απογευματινή, αιματάκι μην
περιμένεις.
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του Ηλία Φραγκούλη
Μετά την αυτοκτονία (;) της καλύτερής τους φίλης, οι
κολλητοί της μαζεύονται πάνω από ένα τραπέζι και
προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί της χρησιμοποιώντας ένα Ouija board. «Μιλάνε», όμως, με τη…
σωστή μακαρίτισσα;
Εφετζής, σεναριογράφος με έφεση στο συγκεκριμένο genre
και για πρώτη φορά πίσω από την κάμερα ως σκηνοθέτης,
ο Στάιλς Γουάιτ χρησιμοποιεί αυτό το κλασικό επιτραπέζιο
πνευματιστικού αλφαβητισμού ως όχημα για να κάνει «παιχνίδι» με τις νεότερες γενιές που αρέσκονται στα κινηματογραφικά «μπου», αλλά τα… hi-tech gadgets τους μάλλον
δεν τους επέτρεψαν να γνωρίσουν τα… σκιαχτικά χαρίσματα
αυτού του τόσο «αθώου» πίνακα. Εννοείται πως οι σκληροπυρηνικοί οπαδοί τού τρόμου και του μεταφυσικού θρίλερ
(οι οποίοι γνωρίζουν σχεδόν όλες τις φιλμικές εμφανίσεις
των Ouija boards, από το νοσταλγικά ατμοσφαιρικό «The
Uninvited» του 1944 μέχρι σήμερα) δεν είναι το target
group τούτης της ταινίας…
Το μοτίβο αναμειγνύει στοιχεία από φιλμ τρόμου με δαιμονικά πνεύματα που κρύβουν ένα σαδιστικά βασανισμένο,
θνητό παρελθόν, σε συνδυασμό με το ξεκλήρισμα των αναλώσιμων teen ηρώων (τύπου «Βλέπω το Θάνατό σου»),
οι οποίοι δεν υπάκουσαν πιστά τις εντολές του παιχνιδιού
και κάλεσαν στη δική μας διάσταση μια κάποια οντότητα
αφυπνισμένου κακού, χωρίς να… «κλείσουν την πόρτα» στα
μούτρα της!
Φυσικά, το επεξηγηματικό μέρος της πλοκής θα μας οδηγήσει μέχρι το τοπικό άσυλο, το σπίτι της νεκρής φίλης κρύβει
τη δική του ιστορία και οι φονικές του αναμνήσεις θα ξαναζήσουν μέσα από τους εκδικητικούς θανάτους των νεαρών
πρωταγωνιστών, μέχρι τη δυσοίωνη, τελική σύγκρουση των
τελευταίων επιζώντων με το πνεύμα του κακού (που μπορεί
και να μην είναι μονάχα ένα…). Η αρχική σεκάνς με το κρέ-
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μασμα φέρνει αναμνήσεις από «Suspiria»,
αλλά τα πράγματα εδώ είναι… PG-13 και
αναίμακτα, διότι το προϊόν πρέπει να καταναλωθεί από teens, δε θα λέμε συνέχεια τα
ίδια πράγματα…
Υπάρχουν πετυχημένες σεκάνς που θα προκαλέσουν ανατριχίλες στους μη μυημένους
θεατές, το σασπένς στα πιο… ύπουλα σιωπηλά μέρη του φιλμ λειτουργεί καλύτερα
από το θορυβώδες μιξάζ ή τα αναμενόμενα
ξαφνιάσματα των whip pans της κάμερας και,
αν εξαιρέσεις την υποχρεωτική «λογοκρισία» του rating (που έδειξε αρκετά χαλαρό
στην περίπτωση του οδοντικού νήματος…), ο
«Πίνακας Πνευμάτων» πλήττεται κυρίως
από το μπέρδεμα της αφήγησης στη λύση
του μυστηρίου και το γεγονός ότι οι… ανθρώπινες απώλειες στο φιλμ είναι σχετικά περιορισμένες αριθμητικά (αλλά, διάβολε, πόσους
να έβαζαν να παίξουν με ένα Ouija board,
εντάξει, κατανοητό…).
Η εισπρακτική καριέρα της ταινίας στις ΗΠΑ
εξασφαλίζει σίγουρα ένα sequel, άρα καλό
θα ήταν να θυμάσαι τους κανόνες του παιχνιδιού, που ελπίζω να… μην τηρήσουν με
ωριμότερη σκέψη (και καλύτερους φόνους!)
τα επερχόμενα θύματα (αλλά και οι παραγωγοί) του «Ouija».

PAGE 28 | FREE CINEMA | ISSUE#137

PAGE 29

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Σαν «προκαταρκτική» τάξη που διδάσκει το genre των ταινιών τρόμου, το
«Ouija: Πίνακας Πνευμάτων» κάνει τη
δουλειά του για το εφηβικό κοινό που
θέλει να τσιρίξει στο σινεμά, βρίσκοντας ταυτόχρονα και ήρωες αναγνωρίσιμους, κοντινούς σε αυτό και αρκετά
ρεαλιστικούς ως προς την ταύτιση. Οι
γνώστες θα το αντιμετωπίσουν ως κάτι
το ρουτινιάρικο, μαθημένοι και στις
ανατροπές και σε πιο gory θεάματα. Το
τελικό αποτέλεσμα, πάντως, δεν προσβάλλει ούτε τις δικές τους απαιτήσεις.
Απλά, είναι αυτό που λέμε… «you know,
for kids»!
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PALIKARI: Ο ΛΟΥΙΣ
ΤΙΚΑΣ ΚΑΙ Η ΣΦΑΓΗ ΤΟΥ
ΛΑΝΤΛΟΟΥ (2014)
Είδος
Ντοκιμαντέρ
Σκηνοθεσία
Νίκος Βεντούρας
Διάρκεια
92’
Διανομή
NEW STAR

του Άγγελου Μαύρου
Κολοράντο, Πάσχα 1914: Κρητικός, πρωτοστατών
σε απεργία των ανθρακωρύχων εταιρείας του Ροκφέλερ, δολοφονείται από εθνοφρουρά προ εκτεταμένου μακελειού, που γράφει Ιστορία. Ποιος ήταν ο
Έλληνας κι οι συνθήκες που οδήγησαν στο συμβάν;
Τι σήμανε για τα σωματεία; Πώς επέδρασε σε μελετητές, καλλιτέχνες κι απογόνους των μαρτύρων της
«φάσης», που καταθέτουν ενθέρμως; Εις arte povera
μνήμην...
Κομπανίες που παίρνουν πίσω το πικρό ψωμί που δίνουν
στον κοσμάκη μέσω ενοικίου και καταστημάτων σε ghetto.
Διακινητές (και Ρωμιοί) multiculti δούλων του ημερομισθίου.
Φυλετικές διακρίσεις. Ανύπαρκτες συνθήκες ασφαλείας.
Ενώσεις που ξεσηκώνονται για μήνες. Τεντουπόλεις μπρος
από μεταλλεία. Γυναίκες που υψώνουν για πρώτη φορά κι
αυτές τη φωνή τους. Ελπίδα. Και μετά αντίποινα σε απεργοσπάστες. Και το κράτος να πνίγει στο αίμα ακόμα και
παιδιά σ’ έναν πόλεμο 10 ημερών. Και μια δίκη - κοροϊδία.
Κυρίως: ένας Έλληνας μέτοικος, κινητήρια δύναμη των κινητοποιήσεων του πόπολου των πιο χθαμαλών βιοπαλαιστών
και καταλύτης μεταγενέστερων εξελίξεων για τα όπου γης
συντρόφια του, με - πρόωρα κομμένη - ζωή σα μυθιστόρημα.
Που κάποιοι ζωντανοί αρνούνται να λησμονήσουν.

η γνωμη του mr. klein

Ένας Έλληνας, λέει, που
σκοτώσανε σε μια απεργία το 1914 στο Αμέρικα.
Γίνε Λούης (ή στήσε
καραούλι σε κανένα
Κανάλι της Βουλής…).
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Το κακό; Αντί να τα... δεις όλα, και πολλά ακόμα, θα τα ακούσεις. Κι ας είναι μια απ’ τις πιο τραβηχτικές περιπτώσεις
που έχει ξεθάψει ελληνικό συνεργείο (με τη δημοσιογράφο
Λαμπρινή Θωμά στο control) επί τόπου στην αλλοδαπή, έστω
με τη βοήθεια μίας στα 90’s εκδοθείσας βιογραφίας. Κι ας
στην εμφυσά τόσο το σχέδιο δράσης τού ξεδιπλώματος του
πανό των τότε γεγονότων συνυφασμένων με το CV του Λούη
Τίκα και το σκαρίφημα περιόδου & περιγύρου, όσο και η
εμπεριστατωμένη, σαφής εκφραστικότητα των μεταδοτικών
συνεντευξιαζομένων αντιάσχετης χορείας. Γιατί, δυστυχώς,
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η Έβδομη Τέχνη κάνει αισθητικά και τεχνικά
στάση εργασίας στην - εμφανώς κομμένη
από λόρδα παραγωγής, επίσης - εγγραφή του
Νίκου Βεντούρα στις καταστάσεις τής doc
συντεχνίας με κάτι σαν flipside και συνάμα
κλάσμα της δουλειάς της Μαρίας Ηλιού (τα
«Σμύρνη: Η Καταστροφή Μιας Κοσμοπολίτικης Πόλης, 1900 - 1922» και «Το
Ταξίδι», αντίστοιχα), με γενετικό υλικό απ’
την περσινή «Ταξισυνειδησία».
Όπως και να ‘χει, απ’ τις στοές βγαίνει
ένα στέρεο απαθανατισμένων συνδικαλιστικών μεταναστευτικών πεπραγμένων
memento ντοκιμαντέρ, με πανταχόθεν καρφιά, ωστόσο. Τον θαμπό ήχο τού λέγε-λέγε,
τις εγκάθετες γωνίες λήψης μ’ επιστάτη
το μοντάζ ομιλουσών κεφαλών, το «μαύρα
μάτια κάναμε να σε δούμε» του αρχειακού
υλικού, τα τυπορθογραφικά λάθη υποτίτλων (που εξελίσσονται ραγδαία στην κρυφή
μάστιγα της αμόρφωτης και ωχαδερφιστικής
εγχώριας κινηματογραφικής κοινότητας, σε
όποιο πόστο κι αν βρίσκονται τα μέλη της)
και την σε όχι αμελητέο βαθμό εικοτολογία
για το ποιόν και τη δραστηριότητα του ανακαλούμενου Ρεθυμνιώτη.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Αν είσαι μεγαλομπουρζουάς, ούτε από
μακριά. Αν έχεις ψηλά την παντιέρα τού
μέσου, θα το βρεις πολύ του... κουτιού κι
ενδεχομένως μια χαμένη ευκαιρία. Κατά
τα λοιπά, εμιγκρέδες νυν και πρώην,
γραμμένοι στη φράξια «τεκμηρίωση»,
ταξικά αδέλφια τής μορφής του Λούη
Τίκα, αριστεροί ή απλά ευεπίφοροι στα
αληθινά ουμανιστικά tales, πολλά από
τα κοινά αιτήματά σας ικανοποιούνται,
αν και όχι στον συνθετικά, δημιουργικά
επιδιωκόμενο βαθμό.
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Είναι... άδικο. Επειδή το πριν, κατά τη διάρκεια και μετά του δραματικού διεκδικητικού
χρονικού σηκώνεται εκτός από σωστά και
πραγματικά γλαφυρά. Θέλουμε να γινόμαστε κοινωνοί τέτοιων ιστοριών γιατί αυτές
είναι το GPS μας, κατά πώς λέει κι ένας των
καλεσμένων σ’ αυτό το μνημόσυνο του ξενιτεμένου, που από καφετζής και λούστρος
αναστήθηκε σε μάρτυρα. Και δεν είναι μόνο
ομογενειομανείς, κοινωνιολόγοι, ιστορικοί,
πολιτικοί επιστήμονες που θα κρέμονται απ’
το στόμα των επαϊόντων λόγω επαγγέλματος
(ένας πανεπιστημιακός, ένας συγγραφέας)
ή προσωπικού ενδιαφέροντος (ένας μουσικός της folk, μια δισέγγονη απεργού του
Λάντλοου). Ενώ σου γνωρίζουν, πιο καίρια
από ποτέ, τη θεσμική Αμερική που αφήνει
στον τόπο τους β΄ κατηγορίας πολίτες της,
τον καπιταλιστικό εκμεταλλευτισμό, τον
vintage ρατσισμό, του Έλληνα τον αλτρουισμό, του εργάτη τον σε σημείο αυτοθυσίας ή
κτηνωδίας εξεγερμένο για τα δικαιώματά του
παλμό. Είναι κρίμα που, εν συγκρίσει μ’ αυτή
την άνυδρη HD χοή, η χοή ενός κρασιού στο
μνήμα του Τίκα (απ’ τον εγγονό που κατάλαβε μέσω internet από πού βάφτισε ο συναγωνιστής τού Λούη παππούς του τον πατέρα
του) γίνεται με πολύ μεγαλύτερη χάρη. Συγγνωστά αλλά αφρόντιστος απ’ τους δικούς
μας (της χώρας που αθωώνει Μανωλάδες, δεν
ξεχνώ) ο τάφος για το παλληκάρι...
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ΑΦΕΝΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΣΚΟΤΩΜΑ 2 (2014)
(HORRIBLE BOSSES 2)
Είδος
Κωμωδία
Σκηνοθεσία
Σον Άντερς
Καστ
Τζέισον Μπέιτμαν,
Τζέισον Σουντέικις,
Τσάρλι Ντέι,
Τζένιφερ Άνιστον,
Κέβιν Σπέισι,
Τζέιμι Φοξ,
Κρίστοφ Βαλτς,
Κρις Πάιν
Διάρκεια
108’
Διανομή
VILLAGE FILMS

η γνωμη του mr. klein

Είναι όντως για σκότωμα οι τύποι, αλλά
παίρνει τα τρία μου
αποκλειστικά και μόνο
για την έκφυλη και
παρτουζιάρα Τζένιφερ
Άνιστον. (Διπλής ήταν
αυτό, έτσι;)
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του Παναγιώτη Παναγόπουλου
Αφού κατάφεραν να απαλλαγούν από τα φρικτά αφεντικά τους, ο Νικ, ο Κερτ και ο Ντέιλ αποφασίζουν να
γίνουν οι ίδιοι επιχειρηματίες. Την πατάνε, όμως, από
μεγιστάνα του εμπορίου και για να γλιτώσουν την επιχείρησή τους, σκέφτονται να γίνουν απαγωγείς, μόνο
που στην πορεία, το θύμα προσέρχεται… οικειοθελώς!
Σε μια περίοδο που η καθαρόαιμη κωμωδία πάσχει και
κωμικά στοιχεία μπαίνουν σε όλα τα άλλα είδη, το «Αφεντικά για Σκότωμα» (2011) ήταν μια επιτυχημένη ταινία,
όχι μόνο γιατί είχε αστείες ατάκες και ένα πολύ καλό καστ,
αλλά επειδή είχε πραγματικό θέμα. Ποιος δεν έχει βλαστημήσει στη δουλειά του και δεν έχει πει έστω και μια φορά
ότι θα ήθελε να απαλλαγεί (όχι απαραίτητα με φόνο!) από
ένα ανυπόφορο αφεντικό; Εννοείται ότι το sequel δε θα
αργούσε να έρθει και όπως συμβαίνει με τη συντριπτική
πλειοψηφία... είναι σαφώς χειρότερο. Όχι ότι δε γελάς. Έχει
αστείες ατάκες και οι ηθοποιοί είναι το ίδιο καλοί, μαζί με τις
νέες προσθήκες στο καστ. Αλλά κατ’ αρχάς λείπει μια καλή
ιδέα και στη συνέχεια, ο καθένας κάνει περίπου ό,τι θέλει σε
βαθμό υπερβολής.
Οι τρεις φίλοι που την έχουν γλιτώσει, σχεδιάζουν μια μικροεφεύρεση, μια κεφαλή ντους που βγάζει μαζί και αφρόλουτρο. Βγαίνουν στην τηλεόραση, μιλάνε για την ιστορία
τους και από εκεί τους βρίσκει ο ιδιοκτήτης ενός τεράστιου
καταλόγου για αγορές μέσω ταχυδρομείου. Κάνει μια τεράστια παραγγελία, το τρίο χρεώνεται για να κατασκευάσει
το κομμάτια και ο «καλόκαρδος» πελάτης αποδεικνύεται
αδίστακτος εκμεταλλευτής, αφού ακυρώνει την παραγγελία,
σκοπεύοντας να πάρει το εμπόρευμα όσο-όσο αφού κατασχεθεί για χρέη.
Ο φόνος δεν μπαίνει αυτή τη φορά στο τραπέζι, μπαίνει
όμως η απαγωγή, με προτεινόμενο θύμα το γιο του επιχειρηματία, ένα κακομαθημένο πλουσιόπαιδο, το οποίο είναι ιδιαί-
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τερα… πρόθυμο να συνεργαστεί, αφού θέλει
να φάει μερικά λεφτά τού μπαμπά. Φυσικά,
τα πράγματα δε θα πάνε κατ’ ευχήν (τουλάχιστον για ένα διάστημα), μέχρι να βρεθεί η
οριστική λύση.
Τι μπορεί να πει κανείς γι’ αυτό το sequel;
Ότι αν έχεις ανάγκη να γελάσεις, σου δίνει
την αφορμή σε αρκετά σημεία. Τα αστεία,
όμως, δεν είναι ιδιαίτερα εμπνευσμένα, ούτε
και έχουν να κάνουν με την ιστορία. Στέκουν
μόνα τους σαν ανέκδοτα (στην πλειοψηφία
τους σεξουαλικού περιεχομένου) που ίσως σε
κάνουν να γελάσεις, όπως θα συνέβαινε με
μια παρέα που αρέσκεται στα «σόκιν». Εκεί
κολλάει και η παρουσία της Τζένιφερ Άνιστον, αυτή τη φορά όχι με την ιδιότητα του
αφεντικού, αλλά ως sex addict, για να βγάλει
το πιο εγγυημένο γέλιο με την ασυγκράτητη
σεξουαλικότητά της.
Ευτυχώς που οι - περισσότεροι - ηθοποιοί
είναι πολύ καλοί και σε κάνουν να τους
παρακολουθείς, παρά το άτσαλο γράψιμο
του σεναρίου και τη χωρίς κατεύθυνση σκηνοθεσία. Οι τρεις πρωταγωνιστές έχουν αφεθεί πιο χαλαροί αυτή τη φορά, φτάνοντας
στο σημείο, μέσα στον γενικό τους χαβαλέ,
να μην ξεχωρίζουν τόσο ως χαρακτήρες,
εκτός από τον Τσάρλι Ντέι, που φτάνει σε
ενοχλητικά σημεία υπερκινητικότητας. Την
παράσταση κλέβουν οι δεύτεροι ρόλοι, με
τρεις νικητές Όσκαρ (!) ανάμεσά τους. Η
Άνιστον, απόλαυση και πάλι, ο Σπέισι, που
παίζει στα δάχτυλα τέτοιους ρόλους, ο Τζέιμι
Φοξ, ο Κρις Πάιν, που δεν του τό ‘χες ότι θα
ήταν τόσο καλός στην κωμωδία, και ο Κρίστοφ Βαλτς, που θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερο ρόλο.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Ίσως να μην είναι εντελώς για... σκότωμα, αλλά τα «Αφεντικά για Σκότωμα
2» είναι πολύ κατώτερα των προσδοκιών
που γέννησε η προηγούμενη ταινία.
Μερικές αστείες ατάκες και το κέφι τού
εξαιρετικού supporting cast αρκούν; Ίσως
και ναι, αλλά… μάλλον όχι.
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27 ΝοεμβριΟΥ 2014

Η ΕΚΡΗΞΗ (2014)

Είδος
Δράμα
Σκηνοθεσία
Σύλλας Τζουμέρκας
Καστ
Αγγελική Παπούλια,
Βασίλης Δογάνης,
Μαρία Φιλίνη,
Θέμις Μπαζάκα,
Γιώργος Μπινιάρης,
Μάκης Παπαδημητρίου
Διάρκεια
83’
Διανομή
STRADA FILMS

η γνωμη του mr. klein

Είναι μια τύπισσα που
τα παίρνει στο κρανίο
επειδή η μάνα της χρωστάει της Μιχαλούς κι ο
δικός της είναι καπετάνιος και… «τον παίρνει»
στο καράβι; Ποιος ήρθε;
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του Ηλία Φραγκούλη
Γαμημένη ψυχολογικά από όνειρα σπουδών παρατημένα, μάνα ανάπηρη, mini market μέσα στα χρέη και
άνδρα ναυτικό που το μισό χρόνο λείπει μακριά της,
η Μαρία είναι έτοιμη να εκραγεί, χωρίς να υπολογίζει
πόσα θύματα θα πάρει μαζί της…
Αν ο ορισμός τής τρέχουσας κοινωνικής κατάστασης εκφράζεται καλύτερα με ένα «δεν καταλαβαίνω τίποτα», τότε η
«Έκρηξη» του Σύλλα Τζουμέρκα είναι η απόλυτη ταινία τού
σήμερα. Στο σινεμά, όμως, ένα «δεν καταλαβαίνω γιατί είδα
αυτό που είδα», θέτει κάποια άλλα, σοβαρά ερωτήματα γύρω
από τη χρήση της τέχνης ως μέσου για να σχολιάσει ένας
δημιουργός αυτό το σήμερα.
Επαναλαμβάνοντας το βασικό μοτίβο δραματουργίας της
«Χώρας Προέλευσης» (2010), ο Τζουμέρκας χρησιμοποιεί
και πάλι το θεσμό τής - προβληματικής, εννοείται - οικογένειας για να επιτεθεί με αλληγορικό τρόπο κατά των εθνικών παθογενειών, με το εύκαιρο «άλλοθι» μιας κοινωνίας
σε κρίση και στα όρια του να τινάξει κάθε υπόλοιπο κοινού
νου και ισορροπίας στον αέρα. Ακόμη κι αν προσπαθήσεις
να προσπεράσεις τους τόσο σχηματικούς χαρακτήρες τού
φιλμ, είναι αδύνατον να μη σε πάρουν τα… θραύσματα της
αφηγηματικής αποδόμησης αυτής της «Έκρηξης», που (παρα)
τραβάει τα χωροχρονικά «ευρήματα» της πρώτης ταινίας
του Τζουμέρκα σε αυτοκαταστροφικό βαθμό, αδιαφορώντας
εν τέλει για την όποια ιστορία αυτών των ανθρώπων. Με
άλλα λόγια, τούτη η ταινία μοιάζει με έναν απαθή θεατή που
κάποιος τον πλακώνει στα χαστούκια και το μπινελίκι, επιδιώκοντας την… αφύπνισή του. Λογικά, το μόνο που μπορεί να
επιτύχει είναι να του προκαλέσει θυμό, οργή, αγανάκτηση.
Ατυχώς, όλα τα συστατικά της ταινίας συμπορεύονται με τη
χρεοκοπημένη ελληνική κοινωνία ή κάποιας μεσοαστικής
μερίδας του λαού που μέσα στα τελευταία χρόνια κατρακύλησε στα όρια του λούμπεν, δίχως όμως να τη χαρακτηρίζει
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η αντίστοιχη αυθεντικότητα της καταγραφής του σινεμά του Γιάννη Οικονομίδη, για
παράδειγμα. Το σενάριο διαλύεται μέσα από
στερεότυπα καταστάσεων και ακρωτηριασμένους χαρακτήρες που αιωρούνται στο
κενό της ζοχάδας τους ή μιας αποφόρτισης…
ζωντανού νεκρού, για να οδηγηθούν όλα μαζί
σε ένα κρεσέντο «τα πήρα στο κρανίο», το
οποίο προφανώς και δεν ολοκληρώνει κανέναν από τους ήρωες. Γιατί η μάνα έκρυβε
τους καταχρεωμένους λογαριασμούς; Γιατί
ο ναυτικός γαμπρός δεν ξέρει ποιο δρόμο
να διαβεί… σεξουαλικά; Γιατί ο αγαθός και
φιλήσυχος σύζυγος της αδελφής της Μαρίας
έπρεπε να είναι και… χρυσαυγίτης (!); Γιατί
ο πάτερ φαμίλιας θα μπορούσε και να μην
υπάρχει σε ολόκληρη την ταινία (πόσω μάλλον να εγκληματεί κι αυτός με τον τρόπο
του!); Γιατί όταν δεν υπάρχει σενάριο στο
σύγχρονο ελληνικό σινεμά, τα πάντα χρεώνονται στο «εν βρασμώ» και σε μια «weird»
ματιά που αγκομαχάει για να αυτο-δηλωθεί
ως ρεαλισμός;
Το άδικο με την «Έκρηξη» είναι πως ο Τζουμέρκας δεν είναι ένας ανίκανος σκηνοθέτης
(θέλουμε να πιστεύουμε ακόμη…). Κατανοεί
πως για να κρατήσει το θεατή πρέπει να
τσιτώσει τους ρυθμούς, να μην αφήσει χρόνο
για δεύτερη σκέψη μέσα σε αυτό το ντεκουπάζ… αλαλούμ βινιετών - σκηνών, που αγωνίζεται να κρατήσει ακέραιο το μοντάζ της
- έμπειρης στο ντοκιμαντέρ - Κάτριν Ντίτσελ.
Περισσότερο άθικτος από τα «σκάγια» μένει
ο Παντελής Μαντζανάς που φωτίζει απλόχερα τους ήρωες της ταινίας αντί να αποχρωματίζει ακόμη πιο μίζερα το σύμπαν τους.
Οι ηθοποιοί επιδεικνύουν μια κάποια αβεβαιότητα ως προς τον ψυχισμό που πρέπει
να εκθέσουν στο φακό, είτε έρμαιοι ατονίας
είτε μαινόμενοι εξαιτίας του θυμού που, στην
τελική, θα κοπάσει σε μορφή απορίας από
τον θεατή, ο οποίος ενδέχεται να… εκραγεί,
αλλά για τους λάθος λόγους.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Λιγότερο φιλόδοξο (ή… κουραστικό)
από τη «Χώρα Προέλευσης», το δεύτερο μεγάλου μήκους φιλμ του Σύλλα
Τζουμέρκα πληγώνεται από το προβλέψιμο τσουβάλιασμα προβληματικών της
ελληνικής κοινωνίας σήμερα, από την
οικονομική κρίση ως το ρατσισμό, μέσα
στο πλαίσιο μιας αστικής απάθειας
ρημαγμένης, που δεν ξέρει τι να πρωτοεκτονώσει μέσα σε τέσσερις τοίχους.
Εάν πιστεύεις πως έχεις δει αρκετά
από αυτή τη θεματική των πρόσφατων και μάλλον… «weird» ταινιών, που
θέλουν να σε διδάξουν λίγο πιο «βίαια»
αυτό που ζεις εδώ και μερικά χρόνια, η
«Έκρηξη» δεν πρόκειται να σου πει κάτι
καινούργιο. Εάν θέλεις να βρεθείς… στα
όριά σου με το ελληνικό σινεμά, ο δρόμος για το ταμείο είναι ανοιχτός.
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DRIVE HARD (2014)

Είδος
Περιπέτεια
Σκηνοθεσία
Μπράιαν Τρέντσαρντ-Σμιθ
Καστ
Τζον Κιούζακ,
Τόμας Τζέιν,
Ζόι Βεντούρα,
Κρίστοφερ Μόρις
Διάρκεια
92’
Διανομή
VILLAGE FILMS

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας πρώην ραλίστας και κάνει σοφεράντζα σε ληστεία. Μετά
το τέλος, παρακαλούμε
να πατήσετε το rewind,
αλλιώς θα σας χρεώσει ο
βιντεοκλαμπάς.
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του Γιάννη Σμοΐλη
Πρώην ραλίστας που έχει αποσυρθεί (επειδή
παντρεύτηκε και νοικοκυρεύτηκε), βγάζει τα προς τα
ζην κάνοντας τον δάσκαλο οδήγησης και βαριέται
τρομερά. Ένας επαγγελματίας κλέφτης, όμως, θα του
θυμίσει τις μέρες της δόξας, όταν θα τον αναγκάσει
να κάνει τον οδηγό διαφυγής του, προκειμένου να το
σκάσει μετά από ληστεία τράπεζας.
Πρέπει να θεωρήσουμε υπαρκτό ένα υποείδος κινηματογραφικής περιπέτειας που ετησίως τροφοδοτείται με νέες κυκλοφορίες. Πρόκειται για τις ταινίες δράσης με αυτοκίνητα και
τρελή οδήγηση. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Ένα σημαντικό
μέρος του κοινού φαίνεται πως απολαμβάνει να παρακολουθεί ακραίες οδηγικές συμπεριφορές, «κασκαντεριλίκια» και
απίθανους τρόπους διάλυσης τετράτροχων οχημάτων, ταυτιζόμενο, ενδεχομένως, με τον εκάστοτε ήρωα που πραγματοποιεί, επί της οθόνης, ό,τι για τους πολλούς δεν είναι παρά
φαντασίωση. Η καθημερινότητα μετατρέπει το αυτοκίνητο
σε εργαλείο για χρήση αυστηρά πρακτική, μέσο έγκαιρης
προσέλευσης στο χώρο εργασίας, κινούμενο πλαίσιο ενός
πληκτικού πέρα-δώθε μεταξύ σπιτιού και διάσπαρτων, στην
πόλη, υποχρεώσεων. Ο κινηματογράφος, όμως, το ξανακάνει
επικίνδυνο και γοητευτικό. Αποσπώντας το απ’ το μοτίβο της
επανάληψης που το συνδέει με μικροσυμφέροντα και αγγαρείες κάθε μορφής, συσχετίζει το αμάξι με την ελευθερία.
Επί της ουσίας, φανερώνει την πλευρά του που λησμονήθηκε
μέσα στον βιοποριστικό συμβιβασμό: αυτήν που το κάνει
ταυτόσημο της «απόδρασης».
Όταν αυτή η φαντασίωση υποστηρίζεται κι από μια ενδιαφέρουσα, στιβαρή ιστορία, τότε έχουμε κορυφαία έργα όπως το
«Bullit» και ο «Άνθρωπος από τη Γαλλία», τα κυνηγητά
αυτοκινήτων των οποίων έχουν αφήσει εποχή (αν και, για να
είμαστε ακριβείς, στο δεύτερο, πρόκειται για κυνήγι… τρένου
που γίνεται με αυτοκίνητο). Πριν από 3 χρόνια, ο Νίκολας
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Βίντινγκ Ρεφν με το «Drive» έδειξε ότι μπορεί ακόμα να στηθεί μια σχεδόν αριστουργηματική ταινία γύρω από αυτό το κοινότοπο,
πια, θέμα. Η περίπτωση που συναντάται πιο
συχνά, όμως, είναι αυτή όπου το σενάριο
χρησιμεύει σαν απλό πρόσχημα για τη συρραφή θεαματικών σκηνών, με μόνη επιδίωξη
την έκσταση των φανατικών τής γρήγορης
οδήγησης. Τα ενδιάμεσα δεν ενδιαφέρουν
ιδιαίτερα. Πολλά κλισέ, λίγη πρωτοτυπία,
ακόμα πιο λίγο «ζουμί». Όσο για χαρακτήρες, ας είμαστε ειλικρινείς: who gives a fuck?
Αρκεί να σανιδώνουν το γκάζι και να πέφτει
το σαγόνι στο πάτωμα! Ακόμα και ο βασιλιάς
αυτής της φάμπρικας (το περίφημο «The
Fast and the Furious» και τα συμπαρομαρτούντα) είναι, δυστυχώς, «γυμνός», υπό
αυτή την έννοια. Για να μη μιλήσουμε για το
περσινό, αδιανόητο «Need for Speed». Το
μέγεθος της παραγωγής και η αναμονή για
το μεγάλο πατιρντί γεμίζουν το κενό. Και πες
ότι οι θιασώτες γουστάρουν, έτσι κι αλλιώς.
Τι γίνεται με τους άλλους;
Το «Drive Hard» οι προαναφερθέντες φανατικοί θα το θάψουν, θα γελάσουν με το
πενιχρό του budget και τα αστεία εφέ που,
αναπόφευκτα, συνεπιφέρει. Ίσως να σπάσουν πλάκα (δικαίως) και με την εξωφρενική
κουπ του Τόμας Τζέιν που θυμίζει περισσότερο αποτυχημένο μίμο που προσπαθεί να
ενσαρκώσει τον Ντέιβιντ Κοβερντέιλ των
Whitesnake, παρά πρώην ραλίστα (και η
camp ερμηνεία του δε βοηθάει ιδιαίτερα στο
να τον πάρεις στα σοβαρά). Όσοι μπαίνουν
σε τέτοιες ταινίες για να βρουν υποκατάστατο μέχρι το επόμενο «Fast», αναμενόμενα θα ξενερώσουν. Για τους υπόλοιπους,
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όμως, γιατί να είναι πολύ χειρότερο αυτό
το φιλμ απ’ την πλειοψηφία των προϊόντων
που παράγει το συγκεκριμένο υποείδος;
Ναι, συσσωρεύει τα κλισέ σε σημείο αυτοπαρωδίας. Ναι, βγάζει μάτι η «φτήνια» της
παραγωγής. Ναι, δεν είναι πάντα πετυχημένα τα αστεία (η σκηνή με την αφηνιασμένη
γιαγιά θυμίζει κακούς αδελφούς Φαρέλι!).
Τα κυνηγητά, όμως, είναι καλοσκηνοθετημένα, ο Τζον Κιούζακ μοιάζει να περνάει
υπέροχα (και μαζί του κι εμείς) σ’ ένα ρόλο
που ξεπετάει για το χαβαλέ του, οι χαρακτήρες δεν είναι περισσότερο καρικατούρες
από όσο σε μια οποιαδήποτε άλλη παρόμοια
ταινία (εκτός κι αν θεωρείτε το χαρακτήρα
του Βιν Ντίζελ σαιξπηρικό θηρίο εσωτερικής
πολυπλοκότητας) και, στο φινάλε, πρόκειται για ένα κωμικό φιλμ με επίγνωση της
«ταπεινότητάς» του που δεν προσπαθεί να
σε πείσει ότι είναι κάτι μεγαλύτερο απ’ αυτό
που βλέπεις. Άλλη μια κωμωδία δράσης με
buddy movie στοιχεία, ούτε πολύ καλύτερη,
ούτε πολύ χειρότερη απ’ τις πιο πολλές που
κυκλοφορούν. Τώρα θα μου πεις: «έστω, ας
είναι κι έτσι, αξίζει να δώσω λεφτά για να τη
δω στη μεγάλη οθόνη»; Προφανώς όχι, αν
αναζητάς την υψηλή ποιότητα όταν πληρώνεις εισιτήριο. Για μιάμιση ώρα χαλαρότητας, χωρίς πολλές απαιτήσεις, απ’ την άλλη,
είναι ό,τι πρέπει. Υπάρχουν αρκετοί φιλμικοί
«απατεώνες» εκεί έξω (και συχνά με παραπλανητικά σοβαρό προφίλ), που καραδοκούν
να σε ξεγελάσουν και να στ’ αρπάξουν. Εδώ,
τουλάχιστον, ξέρεις με τι έχεις να κάνεις.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Αν τρελαίνεσαι με τα ατέλειωτα «παντιλίκια», τις εκρήξεις αλλά και τη σοβαροφάνεια του «The Fast and the Furious»,
ακόμα κι αν σε ξεγέλασε η αφίσα ή ο
τίτλος, αυτό εδώ το φτωχό ξαδελφάκι
του δεν έχει πολλά να σου πει. Το «Drive
Hard» είναι περισσότερο μια εύθυμη
περιπέτεια για τους φίλους του Τζον
Κιούζακ και λιγότερο η ονείρωξη του
«κάγκουρα» πιτσιρικά με την αεροτομή
στο αμάξι. Αν συγκαταλέγεσαι στους
πρώτους, μπορεί και να το ευχαριστηθείς.
Θεωρώντας δεδομένο, πάντα, ότι δεν
πρόκειται για τίποτα σπουδαίο.
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27 ΝοεμβριΟΥ 2014

ΠΡΟΜΑΧΟΣ (2014)
(PROMAKHOS)

Είδος
Δράμα
Σκηνοθεσία
Τζον Βούρχις,
Κόρτι Βούρχις
Καστ
Παντελής Κοντογιάννης,
Κασσάνδρα Βογιατζή,
Μάικλ Μπερν,
Πολ Φρίμαν
Διάρκεια
91’
Διανομή
FILMBOY PICTURES

η γνωμη του mr. klein

Υπάρχει ελπίδα αν πουλήσουμε τα μάρμαρα
στους Άγγλους; Μπόνους
αυτό το εργάκι, να σκάσει λίγο και το χειλάκι
τους, που έχουνε πήξει
με Μόντι Πάιθον μια
ζωή οι άνθρωποι…
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του Άγγελου Μαύρου
Ομογενής δικηγόρος μ’ έγγραφο λαβράκι που τεκμηριώνει την κλοπή των Ελγινείων πάει με τη στήριξη
μουστακαλή Παντερμαλή πρώτα σ’ αγγλικό δικαστήριο και μετά στη Χάγη, για να εγείρει διεκδίκησή
τους από το κατέχον Βρετανικό Μουσείο. Συναδέλφισσα του στέκεται τρυφερά ήδη απ’ το παιδικό τους
χθες. Το ιστορικό κέντρο γκρεμίζεται από τις ταραχές. Πολιτικές κι επιχειρηματικές ισορροπίες, άσε τα
ΜΑΤ, κάνουν και στη δική του μετόπη ζημιές. (Πώς)
την παλεύει ο Πρόμαχος;
Είναι δυνατόν σε μια ταινία που κόπτεται (και βαυκαλίζεται
ότι θέτει) ακτιβιστικώς κορυφαία ζητήματα πολιτισμού να
υπάρχουν λάθη στους υποτίτλους και να ακούγεται η φράση
«Η ελιά είναι αειθαλή» (sic); Μα, φυσικά. «Στην Ελλάδα ζεις,
δεν υπάρχει ελπίς». Έστω κι αν υφίσταται το ελαφρυντικό
ότι πρόκειται για ένα εκμαγείο τής Ψωροκώσταινας όπως τη
«νιώθουν» τα εξ ΗΠΑ πατριωτάκια Τζον και Κόρτι Βούρχις.
Που στο πρώτο feature σινέκθεμά τους, με Ιερό Λόφο τους το
ζήτημα των Μαρμάρων, δαφνοστέφονται καθείς η σκιώδης
Ρίφενσταλ της κυβέρνησης συνεργασίας Σαμαρά – Βενιζέλου, σ’ ένα προπαγανδιστικό δράμα εδωλίου και metrosexual
βασάνου ταμένης πολιτιστικά εθνικά, εν μέσω «Συν Αθηνά
και χείρα κίνει» διαδηλωτικά αναστηλωτικής λαϊκής έκφρασης (ιδέ «τα σπάμε»), που τη «βλέπει» επίσης κάτι ανάμεσα
σε διαφημιστικό premium αλκοολούχου και σε βλοσυρού chic
promo του ΕΟΤ.
Καθώς, εμφορούμενο από τα ευγενή ιδεώδη τού Γιάννη
Σμαραγδή όπως θα στρατεύονταν για το fun club της Αμάλ
Αλαμουντίν, αυτό το απευθυνόμενο στο Γένος και προσφεύγων στη Θέμιδα Ερεχθείο, συγχωρείται αλλά και ταυτόχρονα παραδίδεται στα χέρια των συντηρητ(ικ)ών ως ταφικό
μνημείο της απόπειράς του να ψάχνει αδέξια ζωφόρο. Πού;
(Ως πρωτόλειο) στην κιονοστοιχία σαρδανάπαλα μεταξύ
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δυσεκπλήρωτου power suit ρομάντζου (το πιο
ερειπιώδες κτίσμα της αφήγησης), με ντεσού
συμφερόντων αποστολικού άχθους λεβέντη,
παγκόσμιας κληρονομιάς debate εδράνων,
και υφεσικού πρωτευουσιάνικου fresco. (Ως
χειρονομία εκ της 00’s φωτισμένης Διασποράς) στη φλερτάρουσα με τη lifestyle (μυθο)
ποίηση ιδεολόγηση σκοπού, ενδεδυμένη
αφελώς την εσθήτα τής λύτρωσης του γένους
των αλλοτριωμένων νεόπτωχων. Και (ως
κατασκευή) σε πιο κουλά κι απ’ την Αφροδίτη της Μήλου κρούσματα «τουρισμού» της
filmer διάνοιας, όπως ο ταρίφας που ανοίγει
την πόρτα στον ήρωά μας, πελάτη στο Ελευθέριος Βενιζέλος (απλώς-δεν-υπάρχει) ή η
επιστημόνισσα που ελεημονεί με πιτάκια
τα κούτσικα κοιμώμενης άστεγης σε στοά
(απλώς-δεν-υπάρχει #2).
Οι ανθέλληνες δεν έχουν λόγο να επιχαίρουν: έστω κι έτσι, τα Αμερικανάκια πέφτουν
από την Ακρόπολη και μένουν όρθια σε
κάποιο βαθμό. Η πρώτη δημηγορία «μας»
στο Λονδίνο κοντράρει Γκρίσαμ παραμένοντας εύγλωττα πειστική περί μιας βάσης
της ψευδορκίας, κλοπής και πλαστογραφίας
των φημισμένων γλυπτών, που θα στοιχειοθετούσε μια πιθανοτήτων υπέρ μας υπόθεση
σ’ ένα τέτοιο σενάριο διεθνούς διευθέτησης. Το dv- ίστικο «Ήχος και Φως» τόσο
των ιλουστρασιόν νυχτερινών όσο και των
ντοκουμέντων δρόμου στο second unit (υποψιαζόμαστε του Ζαφείρη Χαϊτίδη) πλάι στο
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«πονετικό» score της Λάουρας Γκίνι ζηλώνουν κλέη εικαστικών Προπυλαίων, έστω
πλημμελώς ξεσκονισμένα και συγκολλημένα
στο post. Μολονότι το καλέμι των ρωμιών
ηθοποιών, μ’ εξαίρεση το Βογιατζή και το
Μόρτζο, «χτυπάει» (του Κοντογιάννη λόγω
απειρίας, της Βογιατζή λόγω – και διατεταγμένης – μοντελίτιδας, των ρέστων λόγω
τυποποίησης), το ξένο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων της διανομής τη βγάζει. Τέλος,
το ψαγμένο… ψάξιμο (μέχρι Τουρκία μέσω
στηρίζοντος εμπειρογνώμονα – βάλε και
τη φιλία των δύο λαών στο powerpoint) στο
ζήτημα σ’ έχει προσοχή, ενώ προβάλλεται
έξυπνα η κινηματογραφικότητα (!) του αφηγήματος των παραστάσεων του Παρθενώνα
(δες τον και σε 3D μοντελική παρουσίαση).
Αλλά jogging στο Παναθηναϊκό Στάδιο ο
Κούγιας με κουλτούρα, yankee, μπροστάρης
υπέρ των αρχαίων θησαυρών, και να σηκώνεται και η γαλανόλευκη της κρίσης; Χαμένη
Καρυάτιδα (και) ο Πρόμαχος. Άκου του
FREE CINEMA την Κασσάνδρα…

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη, Μνημείων
Άνδρες και γυναίκες κι όσοι απλοί πολίτες φχαριστηθήκατε το serial «Αμφίπολη», lose your marbles (αν μη τι άλλο,
με το θέμα). Arthouse-ά, συγκρατήσου,
μην πάρεις τις πέτρες. Μπαχαλάκηδες,
παίζει βεριτέ κάμποση απ’ τη δράση σας
κατά τα έτη 2011 και 2012, κάντε ντου.
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