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εικονογραφηση: ηλιασ κυριαζησ

Editorial

Τ

ο βράδυ της περασμένης Πέμπτης, 27
Νοεμβρίου, έγραψα στο Facebook ότι
ένα αμερικανικό studio ζει τη «νύχτα του
Αγίου Βαρθολομαίου». Δεν ανέφερα εταιρεία ή τίτλους, το παράδειγμα σχολιάστηκε ακόμη
και ως «διαφήμιση» της «πειρατείας» και ο Τύπος
στις ΗΠΑ σιώπησε για μέρες… Βλέπεις, ακόμη κι
αν θέλεις ή πρέπει να κάνεις ρεπορτάζ, το θέμα της
«πειρατείας» είναι ένα τεράστιο taboo που υποτίθεται πως δεν πρέπει να αγγίζουμε, ούτε καν δημοσιογραφικά, διότι προτρέπουμε στο παράνομο «κατέβασμα» ταινιών. Σήμερα, αν γκουγκλάρεις τη λέξη
SONY μαζί με «ληκάρισμα» ή «πειρατεία», πριν
προλάβεις να ολοκληρώσεις την πληκτρολόγηση,
άρθρα των New York Times, του Variety, μέχρι και
του BBC, θα εμφανιστούν στην οθόνη σου.
Η «απαγορευμένη» είδηση μετατράπηκε σε
σκάνδαλο με hackers που υπέκλεψαν ολόκληρες
ταινίες του studio (και της Sony Pictures Classics)
αλλά και αμοιβές ή bonus των CEO του, που
φτάνουν τα 3.000.000 δολάρια. Ναι, η είδηση
έγινε κάπως πιο «ζουμερή», ικανοποιώντας ακόμη
περισσότερο τους αδηφάγα περίεργους αναγνώστες και, πιθανότατα, γεμίζοντας τον κόσμο του

παράνομου downloading με χαιρέκακα συναισθήματα, βλέποντας τα ποσά που κερδίζουν ετησίως
οι άνθρωποι που τους καταδιώκουν για… κλοπή
(πνευματικών δικαιωμάτων, είναι πιο chic έτσι).
Το ερώτημά μου δεν αφορά την όποια υποκρισία
ή τα άλλοθι της κάθε - αντιμαχόμενης - πλευράς.
Απλά, ακόμη κι αν βγάλουμε έξω την περίπτωση
ενός τόσο σοβαρού εταιρικού hacking (οι υπολογιστές της SONY κατέβασαν «μαύρο» για να μη φανεί
η ένδειξη «Hacked by #GOP», με το τελευταίο να
σημαίνει «Guardians of Peace»), στην αρχή μιας
περιόδου οσκαρικής, κατά τη διάρκεια της οποίας
τα μέλη της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου λαμβάνουν σχεδόν τα πάντα σε screeners
των wannabe υποψηφίων φιλμ, πώς μπορεί μια
ολόκληρη βιομηχανία να μην έχει βρει έναν τρόπο
να προστατεύσει τα έργα της, που πολύ σύντομα θα
παρακολουθεί ο καθένας μας σε μια οικιακή οθόνη;
Αν ο κόσμος είναι τόσο ανίκητος και η βιομηχανία
τόσο ηλίθια, ας σταματήσει το κυνήγι των «εγκληματιών» ή των «ανεμόμυλων» κι ας αναζητηθεί
μια άλλη λύση… οικονομικότερης προσφοράς
θεάματος προς το κοινό που θέλει να βλέπει ταινίες.
Σινεμά; Δεν είμαι τόσο σίγουρος, πια…

Hλίας Φραγκούλης
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H TAINIA Tησ εβδομαδασ

ΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (2014)
(KREUZWEG)
Είδος
Δράμα
Σκηνοθεσία
Ντίτριχ Μπρίγκεμαν
Καστ
Λέα φαν Άκεν,
Φραντσίσκα Βάις,
Φλόριαν Στέτερ,
Μόριτς Κναπ,
Κλάους Μίχαελ Καμπ,
Λουσί Αρόν
Διάρκεια
107’
Διανομή
SEVEN FILMS / ΣΠΕΝΤΖΟΣ

η γνωμη του mr. klein

Αν ξανακατεβείς Χριστέ
στη Γη μας, κοίτα πως
σταυρωνόμαστε μόνοι μας
με τέτοια έργα που βγάζουν… (Εγώ δεν πιστεύω,
αλλά άμα τύχει καμιά
Δευτέρα Παρουσία, το
συζητάμε.)
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του Δημήτρη Δημητρακόπουλου
Η δεκατετράχρονη Μαρία, μέλος μιας αυστηρών
αρχών καθολικής κοινότητας, ζει την καθημερινότητά
της, «φιλτράροντας» κάθε πράξη της με γνώμονα
την κρίση του Ιησού Χριστού, ερχόμενη συχνά σε
σύγκρουση με τους συνομήλικούς της αλλά και το
ίδιο της το σώμα. Τίποτε δεν πρόκειται, όμως, να την
κάνει να αλλάξει πορεία, ακόμη κι αν τελικά χρειαστεί να ακολουθήσει και η ίδια τους «δεκατέσσερις
σταθμούς του μαρτυρίου» με προορισμό την σωτηρία
της ψυχής της αλλά, ενδεχομένως, και μερικές σοβαρές παράπλευρες απώλειες.
Η Μαρία του Ντίτριχ Μπρίγκεμαν έρχεται ένα χρόνο μετά
την Άννα Μαρία του Ούλριχ Ζάιντλ (στον «Παράδεισο της
Πίστης») για να απασχολήσει και πάλι τον γερμανόφωνο
κινηματογράφο σχετικά με τα όρια της πίστης, τις απαιτήσεις
της καθολικής θρησκείας και την ουσιαστική σημασία της
ασκητικής ζωής στα μάτια των ανθρώπων που επιλέγουν να
ακολουθήσουν αυστηρά το «λόγο του Θεού». Εξάλλου, όπως
και η ηρωίδα του Ζάιντλ, η νεαρή Μαρία στους «Σταθμούς
του Σταυρού» έχει ένα πάθος που, αν και δε συμβαδίζει με
την ηλικία της, επηρεάζει κάθε πτυχή της καθημερινότητάς
της, είτε αυτή αφορά τις συναναστροφές της με τους συνομήλικούς της και τις συνέπειες αυτής της συμπεριφοράς στις
σχολικές δραστηριότητες, είτε χαρακτηρίζει τη σχέση τής
νεαρής κοπέλας με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς της
(από τον αμίλητο, νεότερο αδελφό της μέχρι την αυστηρή,
καταπιεστική της μητέρα), είτε την ακολουθεί στις εκδηλώσεις θρησκευτικής πίστης που απαιτούν το σεβασμό, την
υπακοή και την απόλυτη αφοσίωσή της.
Σε αντίθεση με το Ζάιντλ, όμως, ο Μπρίγκεμαν παρατηρεί τη
Μαρία του χωρίς έντονη διάθεση σάτιρας, ούτε προφανείς
χιουμοριστικές προεκτάσεις. Για εκείνον, η σοβαρότητα με
την οποία η ηρωίδα του ακολουθεί νοητά τους δεκατέσσερις
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σταθμούς της πορείας του Χριστού, από την
καταδίκη του μέχρι την εκτέλεσή του με τη
Σταύρωση και στη συνέχεια τη διαπίστωση
του θανάτου του και την Αποκαθήλωση
(όπως ακριβώς υπαγορεύει και η καθολική
πίστη), είναι ένα αντικείμενο που μπορεί να
χρήζει ειρωνικής διάθεσης, όμως σε καμία
περίπτωση με κατεύθυνση προς την ίδια τη
Μαρία. Αντιθέτως, στο περιβάλλον που την
περιτριγυρίζει μπορεί κανείς να βρει εύκολα
τη σατιρική διάθεση: οι ομιλίες των παστόρων
φαίνεται να αγνοούν κάθε ρεαλιστική αντιμετώπιση του νεαρού τής ηλικίας, οι κατηγορίες
των γονιών του κοριτσιού φαίνεται να αψηφούν τους κανόνες της λογικής και οι ιατρικές
εξηγήσεις προφανώς έρχονται σε πλήρη
αντίθεση με τις θρησκευτικές προσταγές.
Ακόμα και τα στατικά πλάνα που αποτελούν
το κάθε κεφάλαιο, συνηγορούν στη δημιουργία μιας αποστασιοποιημένης ατμόσφαιρας,
που ευνοεί την προβολή των παράταιρων
στοιχείων και κάνει ακόμα πιο έντονη την
παράνοια, το σουρεαλισμό και την υπερβολή
της κατάστασης. Όπως ακριβώς θα συνέβαινε
και στο σύμπαν τού Ρόι Άντερσον (ο σκηνοθέτης, εξάλλου, παραδέχτηκε ότι ο τρόπος
κινηματογράφησης είναι μια συνειδητή
αναφορά στον Σουηδό σκηνοθέτη του «Ένα
Περιστέρι Κάθισε σε Ένα Κλαδί Συλλογιζόμενο την Ύπαρξή του»), η κάμερα
κινείται μόνο σε περιπτώσεις απόλυτης
ανάγκης, είτε για να ακολουθήσει τους χαρα-
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κτήρες σε μια στιγμή υποχρεωτικής παρατήρησης (όπως στο κεφάλαιο της Θείας Κοινωνίας) είτε για να στρέψει το βλέμμα σε μια
κρίσιμη λεπτομέρεια (όπως, όταν στη σκηνή
του νοσοκομείου, την κατάλληλη στιγμή, η
κάμερα αφήνει τη Μαρία για να παρατηρήσει
την αντίδραση των γονιών της). Αυτό, τελικά,
δίνει τη δυνατότητα στο σκηνοθέτη να μεγεθύνει τις κρίσιμες λεπτομέρειες της αφήγησής του και να κάνει ακόμα πιο εμφανές το
κριτικό υπόβαθρο της οπτικής του.
Ανάμεσα σε όλα τα αντιφατικά και συγκρουόμενα στοιχεία, η Μαρία προσπαθεί να
ισορροπήσει με γνώμονα αυτό που της
έχει μεταφερθεί και αυτό που η ίδια νιώθει
σωστό, χωρίς, ωστόσο, να είναι εύκολα διακριτά τα όρια μεταξύ των δύο καταστάσεων.
Γι’ αυτό το λόγο, ο Μπρίγκεμαν (με βάση μία
εξέλιξη που λαμβάνει χώρα προς το τέλος της
ταινίας) έξυπνα αφήνει μία πόρτα ανοικτή
ανάμεσα στην πνευματικότητα και το δογματισμό, βασίζοντας την εξέλιξη της ιστορίας
του περισσότερο στη δύναμη της ηρωίδας
του και όχι στις θρησκευτικές διδαχές. Το
ενδιαφέρον του δεν εστιάζει στις λεπτομέρειες των θρησκευτικών επιταγών αλλά στην
επίδραση που μπορεί αυτές να έχουν πάνω
σε έναν νεαρό άνθρωπο και τον τρόπο με τον
οποίο άμεσα ή έμμεσα μπορούν να αλλάξουν
ή / και καταστρέψουν τη ζωή του.
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Και εκεί έγκειται και η μοναδική ένσταση για
το φιλμ. Δυστυχώς, μέσα στη μεταφορική
του διάθεση, ο Μπρίγκεμαν, λίγο πριν απ’ το
φινάλε, γίνεται όλο και πιο κυριολεκτικός
στην αφήγησή του, όλο και πιο μονοδιάστατος, κάνοντας ξεκάθαρη κάθε του πρόθεση
και κάθε του δήλωση. Οι «Σταθμοί του Σταυρού» παύουν να είναι μια εξερευνητική και
ενίοτε ειρωνική ματιά στο πώς επιδρούν οι
φανατικές προσκολλήσεις στα θρησκευτικά πρότυπα πάνω σ’ έναν άνθρωπο και
φαίνεται να αγκαλιάζουν τη διδακτική τους
πλευρά (με μερικές επιπλέον λυρικές τάσεις),
τονίζοντας με προφανή τρόπο τη θέση τους
και προειδοποιώντας με σαφήνεια για τις
συνέπειες που θεωρούν ότι είναι το λογικό
επακόλουθο. Αυτή η προσέγγιση δεν αναιρεί
τη δύναμη της αρχής ούτε την οπτική του
συνολικού εγχειρήματος, όμως δίνει την
αίσθηση ενός τελικού στραβοπατήματος εκεί
που θα έπρεπε να υπάρχει η πιο σταθερή
ματιά. Σε κάθε περίπτωση, όμως, το υποβλητικό καδράρισμα, η σκληρή θεματική, οι
εικαστικές επιλογές και ο συναισθηματικός
αντίκτυπος της ιστορίας εντάσσουν άνετα
το φιλμ στις πιο ιδιαίτερες ταινίες της σεζόν.
Βοήθειά μας.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Αν εκτιμάς τη σκληρή οπτική του
Μίκαελ Χάνεκε και την ειρωνική προσέγγιση του Ούλριχ Ζάιντλ, τότε είσαι
το αυτονόητο κοινό της ταινίας. Αν
οι παραπάνω κύριοι σου προκαλούν
απέχθεια, μπορείς άνετα να προσπεράσεις και να κατευθυνθείς σε άλλους,
πιο ελπιδοφόρους κινηματογραφικούς
σταθμούς. Σε ιντριγκάρει το θέμα τής
πίστης και θες να δοκιμάσεις; Τσέκαρε
αν έχεις αλλεργία στην τεχνική τού Ρόι
Άντερσον και, αν περάσεις το test, η
αίθουσα είναι ανοικτή για εσένα. Θες
κάτι ευχάριστο και πρώιμα Χριστουγεννιάτικο; Τι δουλειά έχεις να διαβάζεις
αυτό το κείμενο, καλέ μου άνθρωπε;
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JIMMY’S HALL (2014)

Είδος
Δραματική Κομεντί
Σκηνοθεσία
Κεν Λόουτς
Καστ
Μπάρι Γουόρντ,
Σιμόν Κέρμπι,
Τζιμ Νόρτον,
Άντριου Σκοτ
Διάρκεια
109’
Διανομή
FEELGOOD

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένα κουμμούνι
στην Ιρλανδία και ανοίγει ένα «πολιτιστικό
κέντρο» για να χορεύουν οι χωριάτες και να
τα παίρνει στο κρανίο η
εκκλησία. Η αγαπημένη
μουσικοχορευτική ταινία
της Παπαρήγα;
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της Κατερίνας Ανδρεάκου
Ιρλανδία, 1932. Μετά τη λήξη τού εμφυλίου, ο σοσιαλιστής ακτιβιστής Τζίμι Γκράλτον επιστρέφει στο
χωριό του έπειτα από μια δεκαετία αυτοεξορίας στη
Νέα Υόρκη. Με την προτροπή παλιών του φίλων και
των νεαρών κατοίκων, αποφασίζει να ξανανοίξει το
πνευματικό κέντρο που αποτέλεσε και την αρχική
αιτία φυγής του, καθώς θεωρήθηκε ηθικά «επικίνδυνο» από την εκκλησία και τους τοπικούς άρχοντες.
Έχουν, όμως, αλλάξει οι καιροί αρκετά ώστε να γίνει
το νεοσύστατο κέντρο αποδεκτό από το πολιτικο-κοινωνικό κατεστημένο;
Η απάντηση ασφαλώς είναι «όχι», αλλιώς αυτή η μικρή και
ευρύτερα άγνωστη (ακόμα και στην Ιρλανδία) αληθινή ιστορία δε θα είχε κεντρίσει το ενδιαφέρον του δημιουργικού
διδύμου του σκηνοθέτη Κεν Λόουτς και του σεναριογράφου
Πολ Λάβερτι, εδώ στην εντέκατη συνεργασία τους και οκτώ
χρόνια μετά τον Χρυσό Φοίνικα των Καννών για το «Ο Άνεμος Χορεύει το Κριθάρι». Κι ενώ εκείνη διαδραματιζόταν
στο μέτωπο του ιρλανδικού αγώνα ανεξαρτησίας εναντίον
των Βρετανών του 1919 - 1921, η φετινή τους συνεργασία
αποτελεί ένα είδος «sequel» ή, όπως το περιγράφει η - επίσης πολυετής συνεργάτις του Λόουτς - παραγωγός Ρεμπέκα
Ο’Μπράιεν, ένα «Τι έγινε μετά;».
Αυτό που έγινε μετά ήταν ο διχασμός του ιρλανδικού πληθυσμού, ο αναπόφευκτος εμφύλιος, η συνεχιζόμενη κοινωνική
ανισότητα και, φυσικά (και κυριότερα), η συμβιωτική σχέση
Κράτους - Εκκλησίας, τροφοδοτημένη από το φόβο τής ανόδου τού κομμουνισμού. Και ο κεντρικός χαρακτήρας (ή καλύτερα, με βάση τη στάση της ίδιας της ταινίας, ο «ήρωας»)
της ταινίας, ο Τζίμι Γκράλτον, που φέρνει πίσω στο μικρό του
χωριό τον αέρα, τη μουσική αλλά και την πικρή απογοήτευση
του χρεωκοπημένου καπιταλισμού (έφυγε από τη Νέα Υόρκη
κατά τη Μεγάλη Ύφεση), κυριολεκτικά δαιμονοποιείται από

PAGE 15

τον ιερέα της περιοχής, ο οποίος καλεί τους
εκκλησιαζομένους του να διαλέξουν: «Το
Χριστό... ή τον Γκράλτον;».
Το «Jimmy’s Hall» σαφώς και δεν έχει την
φιλοδοξία αλλά και την παθιασμένη θεματική τού «... Κριθαριού». Εδώ ο πόλεμος
έχει τελειώσει, αλλά οι μικρές μάχες εξακολουθούν να δίνονται, πλέον μεμονωμένα
και σπασμωδικά, από τις γειτονιές του
Δουβλίνου στα χωριά όπως αυτό του Τζίμι.
Οι διαφορετικές δυναμικές συγκρούονται:
θρησκεία εναντίον αθεϊσμού, φεουδαρχία
εναντίον φτώχειας, τυφλή πίστη στις αξίες
τής «παλιάς» Ιρλανδίας εναντίον του (όπως
τη χαρακτηρίζει ο ιερέας στο κήρυγμά του)
«λος-αντζελισμού τής κουλτούρας μας»,
όμως οι Λόουτς και Λάβερτι αποφασίζουν
να αφηγηθούν την ιστορία του Τζίμι και του
πνευματικού του κέντρου με τόνους ηπιότερους του αναμενόμενου. Ασφαλώς, η
ματιά του Λόουτς είναι υποκειμενική και, για
όσους γνωρίζουν την καριέρα του, αισθητά
μονόπλευρη, αν και υπάρχουν σκηνές που
αναδεικνύουν τη σαιξπηρική φράση «Όλος ο
κόσμος μια σκηνή κι εμείς επάνω της απλοί
κομπάρσοι», με τους αντιπάλους να αναγνωρίζουν το θάρρος τού «εχθρού». Ο Τζίμι και
οι υποστηρικτές του θέλουν απλά να αποκτήσουν καλλιέργεια και γνώση αλλά και να
διασκεδάσουν, να γελάσουν, να χορέψουν, με
την πουριτανική θρησκεία και την αμείλικτη
(και θρασύδειλη) φεουδαρχία να τους πολεμούν μέχρι τελικής πτώσεως.
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Είναι η προχωρημένη ηλικία (πλέον 78) και
τα αυξανόμενα προβλήματα όρασης του
σκηνοθέτη που κάνουν την ταινία μια ζεστή,
συγκινητική και ανθρώπινη (μα ποτέ γλυκερή) ιστορία, χωρίς όμως τον στιβαρό αντίκτυπο που θα περιμέναμε από το Λόουτς;
Υπέροχα κινηματογραφημένη από το Ρόμπι
Ράιαν, με αξιόλογες ερμηνείες από το καστ (η
γνωστή «λοουτσική» πρόσμιξη επαγγελματιών και ερασιτεχνών), και γυρισμένη στην
αληθινή περιοχή όπου γεννήθηκε ο Γκράλτον
κι όπου έστησε το κέντρο του, η ταινία δίνει
την αίσθηση πως έχει μεγάλη καρδιά αλλά…
μικρή γροθιά. Βεβαίως, ο Λόουτς παραμένει
παθιασμένος με την Ιστορία και την κοινωνικο-ιστορική ανισότητα, λέγοντας συγκεκριμένα για το «Jimmy’s Hall» πως ήθελε να
τρίψει αυτή τη μικρή αλλά χαρακτηριστική
ιστορία αντίστασης στη μούρη της βρετανικής άρχουσας τάξης, όμως, δυστυχώς, δεν
είναι αρκετά δυνατή για να έχει αυτό το
επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι, ωστόσο, μια
όμορφη, συναισθηματικά φορτισμένη, μικρή
αληθινή ιστορία αντίστασης που μπορεί να
μη στέκεται ανάμεσα στις σημαντικότερες
ταινίες της πολυετούς φιλμογραφίας του
δημιουργού της, όμως σίγουρα αποτελεί μια
από τις πιο γοητευτικές. Όσο για το αν θα
είναι και η τελευταία του δραματουργική
ταινία; Ο ίδιος ο Λόουτς έχει πάρει ήδη πίσω
αυτή την «απειλή», οπότε απολαμβάνουμε
το «Jimmy’s Hall» για αυτό που είναι και όχι
για το hype τού τι μπορεί να αποτελεί στην
καριέρα του βετεράνου σκηνοθέτη του.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Εάν είσαι παντελώς άσχετος με την
ιστορία της Ιρλανδίας του πρώτου μισού
του 20ου αιώνα άσ’ το καλύτερα, γιατί
το «ποιος μάχεται ποιόν;» μάλλον θα
προκαλέσει εγκεφαλικό... βραχυκύκλωμα, και η σύντομη γραπτή εισαγωγή της ταινίας δε θα βοηθήσει και
πολύ. Επίσης, αν δε γνωρίζεις περί των
πολιτικών πεποιθήσεων του σκηνοθέτη
και είσαι του συντηρητικού, καπιταλιστικού, θρησκευόμενου «μπλοκ»,
καλύτερα πήγαινε να δεις κάτι άλλο.
Αν προβιβάζεσαι με τα παραπάνω κριτήρια, πιθανότατα θα απολαύσεις μια
μικρή αλλά έξοχα γυρισμένη και βαθιά
ανθρώπινη ταινία. Πολλές φορές, μόνο
αυτό αρκεί.
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Η ΝΥΧΤΑ ΠΡΙΝ ΠΕΣΕΙ
ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ (2014)
(DIPLOMATIE)
Είδος
Ιστορικό Δράμα
Σκηνοθεσία
Φόλκερ Σλέντορφ
Καστ
Αντρέ Ντισολιέ,
Νιλς Άρεστρουπ,
Μπούργκχαρτ Κλάουσνερ,
Ρόμπερτ Στάντλομπερ
Διάρκεια
84’
Διανομή
ODEON

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας Γερμανός
στρατηγός και του λέει
ένας τύπος να μη ρίξουν
μπόμπες στο Παρίσι,
όπως παρήγγειλε ο
Χίτλερ. Και μιλάνε. Και
μιλάνε. Και μιλάνε. Και
τη μπόμπα θα την έριχνα εγώ!
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του Παναγιώτη Παναγόπουλου
Τον Αύγουστο του 1944, λίγο πριν τα στρατεύματα
των Συμμάχων ελευθερώσουν το Παρίσι, ο Χίτλερ
διατάσσει την καταστροφή της πόλης με ένα σχέδιο,
που περιλαμβάνει την παγίδευση με εκρηκτικά των
γεφυρών του Σηκουάνα και μερικών από τα σημαντικότερα κτίρια της πόλης. Ο Σουηδός πρόξενος προσπαθεί να πείσει τον Γερμανό στρατηγό να μην εφαρμόσει την εντολή.
Όπως γνωρίζουμε όλοι, το Παρίσι είναι ακόμη στη θέση του,
οι γέφυρες ενώνουν τις όχθες τού Σηκουάνα, και το Λούβρο,
όπως και η Όπερα, στέκουν στα θεμέλιά τους. Οπότε η ταινία
που σκηνοθέτησε ο Φόλκερ Σλέντορφ δεν έχει το σασπένς
του «τι θα γίνει στο τέλος;». Δεν είναι, όμως, αυτός ο στόχος
της. Βασισμένη στο ομότιτλο θεατρικό έργο του Σιρίλ Ζελί,
που ανέβηκε στο Παρίσι με τους ίδιους πρωταγωνιστές, η
ταινία είναι στο μεγαλύτερο μέρος της το παιχνίδι διαλόγου
μεταξύ δύο ανδρών που βρίσκονται μπροστά σε μια μεγάλη
ιστορική στιγμή και το γνωρίζουν πολύ καλά. Από τη μια
πλευρά, ο Γερμανός στρατηγός Ντίτριχ φον Σολτίτς (κατά τη
γαλλική προφορά του) και από την άλλη, ο Σουηδός πρόξενος Ραούλ Νόρντλινγκ, σε μια άσκηση διπλωματίας.
Και οι δύο είναι ώριμοι, έμπειροι, γνωρίζουν τους κανόνες του
παιχνιδιού. Μπροστά σε μια τόσο σημαντική στιγμή, ωστόσο,
τα συναισθήματα δεν μπορεί να είναι παρά αντιφατικά. Ο
Γερμανός στρατηγός έχει την αίσθηση του καθήκοντος, αλλά
ταυτόχρονα προβληματίζεται για το πώς θα μείνει γραμμένο
το όνομά του στην Ιστορία, ενώ ο Σουηδός πρόξενος αφήνει
στην άκρη την ουδετερότητα της χώρας του, για να εμπλακεί,
προσπαθώντας να ανατρέψει την αποτρόπαιη εντολή του
εκδικητικού και πανικόβλητου μπροστά στην ήττα Χίτλερ.
Την ίδια στιγμή, βέβαια, σκέφτεται και τη θέση του στρατηγού και έχει να του προτείνει εναλλακτική λύση ώστε να
προστατέψει την οικογένειά του.
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Η νύχτα θα είναι μακριά και η ζυγαριά θα
γέρνει πότε προς τη μία και πότε προς την
άλλη πλευρά. Ερμηνευτικά, όμως, τα πράγματα ισορροπούν, με τους Ντισολιέ και Άρεστρουπ να κατέχουν τους χαρακτήρες τους,
επαναλαμβάνοντας τη θεατρική τους επιτυχία. Είναι προφανές ότι και οι δύο αισθάνονται οικεία στους ρόλους και τους ερμηνεύουν απολαμβάνοντας τις μικρές αποχρώσεις
που ζωντανεύουν τον περιορισμένο χώρο
της δράσης. Ο Σλέντορφ δεν προσπαθεί να
κρύψει ότι η ταινία είναι ουσιαστικά κινηματογραφημένο θέατρο. Και δεν πειράζει, οι
πρωταγωνιστές είναι αρκετοί για να κρατήσουν ζωντανό το ενδιαφέρον. Οι πιο αδύναμες στιγμές της ταινίας, μάλιστα, είναι ίσως
εκείνες που προσπαθούν να την κάνουν πιο
«κινηματογραφική», ανοίγοντας τους χώρους
πέρα από τη σουίτα του ξενοδοχείου Meurice.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Πολιτική, Ιστορία, το τέλος του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου, δύο δυνατές
ερμηνείες, ε, με αυτά τα δεδομένα
ξέρεις πολύ καλά αν θα σου αρέσει η
ταινία του Φόλκερ Σλέντορφ. Αν, από
την άλλη, περιμένεις μάχες και θέαμα,
ο λεκτικός διαξιφισμός των δύο ηρώων
μέσα σε ένα δωμάτιο, ίσως να σου φανεί
κλειστοφοβικός και… πληκτικός.
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ΚΟΥΜΠΑ: ΜΙΑ ΖΕΒΡΑ
ΚΑΙ ΜΙΣΗ (2013)
(KHUMBA)
Είδος
Animation
Σκηνοθεσία
Άντονι Σίλβερστον
Διάρκεια
85’
Διανομή
FEELGOOD

η γνωμη του mr. klein

Είναι μια ζέβρα που δεν
έχει αρκετές μαύρες
ρίγες. Τι τραβάνε κι
αυτά τα ανήλικα…
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της Ιωάννας Παπαγεωργίου
Ο Κούμπα (που στη γλώσσα των Ζουλού σημαίνει
δέρμα), νεαρή, ιδιόμορφη ζέβρα, ξεκινά ταξίδι μαζί με
αντιλόπη - πολεμίστρια μητέρα και αλαφροΐσκιωτο,
αιώνιο έφηβο στρουθοκάμηλο, προς αναζήτηση τρόπου να κερδίσει τις ρίγες που λείπουν από το μισό
(λευκό) σώμα του.
Ανοιχτό βιβλίο είναι τούτο το εκ Νότιας Αφρικής κινούμενο
σχέδιο, όσον αφορά τα μηνύματά του, καθώς το ταξίδι τού
Κούμπα είναι ουσιαστικά μια πορεία προς την αυτογνωσία
και αυτοεκτίμηση. Γιατί καθώς η μικρή ζέβρα, κόντρα στην
επίσης ιδιόμορφη λεοπάρδαλη - νέμεσή της, συνειδητοποιεί,
τελικά, ότι αυτό που είσαι, ελάχιστη σχέση (θα έπρεπε να)
έχει με αυτό που φαίνεσαι, το φιλμ βροντοφωνάζει (στους
διαλόγους του) ό,τι σιγοψιθύριζε καθ’ όλη τη διάρκειά του:
πως πρόκειται για έναν ύμνο στη διαφορετικότητα, κόντρα
στις προκαταλήψεις και το φόβο, με δύο-τρεις μεσσιανικές
/ χριστιανικές υποσημειώσεις / αναφορές / παραβολές (η
καιόμενη βάτος, που επιτρέπει στον Κούμπα να φτάσει μόνος
στον «μαγικό» λάκκο νερού, είναι μόνο ένα παράδειγμα).
Ωραία και καλά όλα αυτά, αλλά ως κινηματογραφική διασκέδαση τι λέει αυτή η «Ζέβρα και Μισή»; Όχι πολλά. Ούτε
ιδιαίτερα αστεία, ούτε ιδιαίτερα συγκινητικά, ούτε ιδιαίτερα
πρωτότυπα. Προπαντός στο παραλίγο πρώτο μισό της όταν,
όπως και ο Κούμπα, παραμένει διστακτική, ταμπουρωμένη
μέσα στην ασφάλεια του νερόλακκου των ζεβρών, όπου
τίποτα ουσιαστικό ή συναρπαστικό δε συμβαίνει. Από τη
στιγμή, βέβαια, που ο τελευταίος φεύγει και ξεκινά το ταξίδι
του, η αφήγηση παίρνει σιγά-σιγά τα πάνω της, χάρη κυρίως
στη συνεχή εισαγωγή πλειάδας δευτερευόντων, από απλά
χαριτωμένων έως - έστω περιστασιακά - ξεκαρδιστικών
χαρακτήρων (το κοπάδι από… κούκου γαζέλες στο φράχτη
που σήκωσαν οι άνθρωποι στη μέση του πουθενά, τα προστατευόμενα είδη στον εθνικό δρυμό, τα αλά Minions τρωκτικά
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στο βουνό των «φτερών του χαμού», και το…
μεταμφιεσμένο πρόβατο στην εγκαταλειμμένη φάρμα), αλλά και στις κορυφώσεις των
solo τού… drama queen στρουθοκαμήλου
Μπράντλεϊ (με εκείνο στους ρυθμούς διάσημης μελωδίας του Τσαϊκόφσκι ενδέχεται να…
σπαράξεις από τα γέλια, αν είσαι ενήλικος).
Ωστόσο, όσο κι αν αυτή η «Ζέβρα» ανεβάζει
ταχύτητες και ως περιπέτεια ταυτόχρονα,
στο δρόμο προς το θεαματικό κρεσέντο του
φινάλε, τίποτα πραγματικά αναπάντεχο,
ευφάνταστο ή τολμηρό δε λαμβάνει χώρα
(ούτε) εκεί, ώστε να ενθουσιαστεί οποιοσδήποτε πλην των πολύ πιτσιρικάδων, άπειρων
ακόμα με παλαιότερα ή νεότερα αριστουργήματα του animation. Και όσο επίσης κι
αν οι κινούμενες εικόνες της είναι άψογα…
ζωγραφισμένες και σκηνοθετημένες, με ουκ
ολίγες έξυπνες ιδέες (με κορυφαία την εικονογράφηση του πώς ο κακός της υπόθεσης, η
λεοπάρδαλη Φάνγκο, βλέπει και οσφραίνεται τον κόσμο γύρω του), και με γνήσια όψη,
ατμόσφαιρα και ήχους Αφρικής, δύσκολα
δε θα… κλείσεις βλέφαρο μαζί της σε περίπτωση που έχεις προ πολλού ή μόλις πατήσει
τα 10. Ειδικά, καθώς στην Ελλάδα ούτε 3D,
ούτε στην πρωτότυπη, μη μεταγλωττισμένη
εκδοχή της (με τις σωτήρια υποβλητικές,
υποθέτω, φωνές των Στιβ Μπουσέμι, Λορέτα
Ντιβάιν, Λόρενς Φίσμπερν, Ρίτσαρντ Ε.
Γκραντ, Ανίκα Νόνι Ρόουζ και Λίαμ Νίσον) θα
έχεις την ευκαιρία να τη δεις.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Άλλο ένα άψογο στην όψη κινούμενο
σχέδιο, που δηλώνει ευθαρσώς υπέρμαχος της διαφορετικότητας, αλλά, σαν
τον ήρωά του, δε διαθέτει παρά μόνο
αχνές τις μισές, καλύτερες ρίγες του
- της κωμωδίας, του δράματος και της
πρωτοτυπίας. Αδυνατεί έτσι να συνεπάρει όλα τα παιδιά, κάθε ηλικίας, και
δεν αποκλείεται να παραδώσει πολλούς
έφηβους, μετα-έφηβους και ενήλικους
θεατές στην αγκαλιά τού Μορφέα,
ειδικά στο… «τα ζώα μου αργά» πρώτο
20λεπτό του.
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ΗΛΙΘΙΟΣ ΚΑΙ
ΠΑΝΗΛΙΘΙΟΣ ΔΙΟ (2014)
(DUMB AND DUMBER TO)
Είδος
Κωμωδία
Σκηνοθεσία
Μπόμπι Φαρέλι,
Πίτερ Φαρέλι
Καστ
Τζιμ Κάρεϊ,
Τζεφ Ντάνιελς,
Ρομπ Ριγκλ,
Κάθλιν Τέρνερ,
Ρέιτσελ Μέλβιν
Διάρκεια
109’
Διανομή
FEELGOOD

η γνωμη του mr. klein

Μπουσούλυσα στα
γώνατα, έμοινα σε στάσι
προσεφχίς μέχρη να
πέσουν η τίτλη τέλους
και έκλεγα από σηγκοίνιση όλοι την όρα.
Εφχαριστό, Λόιντ και
Χάρι.

του Ηλία Φραγκούλη
Ο Λόιντ και ο Χάρι, είκοσι χρόνια πιο γερασμένοι
και… ηλίθιοι, ξεκινούν ένα εξωφρενικό road trip προς
εύρεση της πιθανής κόρης του δεύτερου, η οποία
δόθηκε για υιοθέτηση από τη μάνα - παλιό flirt του
και είναι η μοναδική του ελπίδα για τη μεταμόσχευση
νεφρού που θα του σώσει τη ζωή.
Βέβαια, μέχρι να περάσουν τα 109 λεπτά αυτής της ταινίας,
εσύ θα χρειάζεσαι περισσότερα όργανα στο όποιο χειρουργείο, καθώς μιλάμε για μια «νεκρανάσταση» των ηρώων της
πρώτης σκηνοθετικής δημιουργίας των αδελφών Φαρέλι,
που για άγνωστους λόγους άργησε μια ολόκληρη εικοσαετία
(!) και ουδείς αντιλαμβάνεται τη χρησιμότητα ενός sequel
του «Dumb & Dumber» σήμερα, με το δήθεν target group
αυτού του είδους της κωμωδίας και θαμώνων των multiplex
να… μην είχε γεννηθεί καν τότε (το πιθανότερο).
Δυστυχώς, το… δυσώδες χιούμορ των Φαρέλι άγγιξε την
τελειότητα μονάχα μια φορά στη φιλμογραφία τους, μάλιστα με έναν τρόπο σχεδόν «πολιτικό» για την εποχή του! Το
«Κάτι Τρέχει με τη Μαίρη» (1998) εξακολουθεί να είναι
ένα υπόδειγμα της αποκαλούμενης «σκατολογικής» κωμωδίας ή μιας μετεξέλιξης επάνω στην πρόκληση και τα όρια
που ξεπέρασαν στο είδος ο Μελ Μπρουκς και η σπαρταριστή
τριάδα των Τζιμ Έιμπραχαμς και Ντέιβιντ & Τζέρι Ζάκερ.
Πίσω από τον προφανή κανιβαλισμό τού… σπερματικού
gel στα μαλλιά της Κάμερον Ντίαζ ή κάθε βρωμερής αστειότητας, οι Φαρέλι, με ιδανικό (και κωμικό) timing, είχαν
αποτινάξει κάθε δημόσιο αίσθημα ηθικής και σοβαρότητας
πάνω από την υστερία της «politically correct» κουλτούρας
- μάστιγας, η οποία είχε καλουπώσει ολόκληρη την Αμερική
σε μια φρενίτιδα συντηρητισμού. Για εκείνη την ταινία τους
το αναγνωρίζουμε και τους δώσαμε ολοκληρωτική άφεση
«αμαρτιών». Όχι, όμως, και για τα υπόλοιπα φιλμ τους…
Σήμερα, λοιπόν, με το κωμικό τους «αστέρι» να έχει πιάσει
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πάτο… μη γέλιου, επιχειρούν να «ξανανιώσουν», πιάνοντας το πανηλίθιο δίδυμο του
πρώτου τους εμπορικού σουξέ και εκβιάζοντας το χάχανο με μια συρραφή από ξεδιάντροπα αστεία τα οποία πατάνε μεν πάνω σε
μια πλοκή, όμως, δεν πείθουν πια κανέναν με
την «εφετζίδικη» κουτοπονηριά τους. Γιατί
δεν υπάρχει μια κάποια βάση σχολιασμού
που να αιτιολογεί αυτό το ενίοτε αηδιαστικό
θέαμα. Ο χαβαλές γυροφέρνει σε συντριπτική πλειοψηφία τα… γεννητικά όργανα ή…
φυσικές λειτουργίες ανδρών και γυναικών,
που κατεβάζουν το slapstick πιο χαμηλά και
από επίπεδο ελληνικής βιντεοκασέτας των
τελών της δεκαετίας του ’80. Όταν η σκέψη
(ή το στοίχημα) τού… πότε θ’ αρχίσουν να
κλάνουν ο Λόιντ και ο Χάρι σε απασχολεί
περισσότερο από την έκβαση αυτού του
road trip, ξέρεις πως η ώρα δεν πρόκειται να
περάσει ανώδυνα!
Υπάρχουν λιγοστές στιγμές που ένα «ένοχο»
χαμόγελο θα σκαρφαλώσει ως τα χείλη σου
και θα σε κάνει να θυμηθείς ότι αυτό το
πράγμα είναι κωμωδία. Η διεύθυνση στο
γράμμα που επιστράφηκε στον αποστολέα
και η τηλεφωνική συνδιάλεξη με τα κινητά
θα σε κάνουν να ψάξεις πού να χτυπήσεις το
κεφάλι σου, το σιδηροδρομικό είναι σχεδόν
τόσο καλό όσο το πέρασμα του λεωφορείου
στο «Mean Girls» και μερικές κινηματογραφικές αναφορές (στο «Ιπτάμενος και
Τζέντλεμαν» ή το «Twister»), μαζί με τον
φιλμικού κανιβαλισμού διάλογο με τον τυφλό
συλλέκτη σπάνιων πτηνών, δικαιολογούν τη
φήμη των Φαρέλι. Οι γερασμένοι και σχεδόν
δυσάρεστοι πρωταγωνιστές τους, όμως, μαζί
με το δάγκωμα ενός αρουραίου, το «εναλλακτικό» ταμπόν που προσφέρεται στην σε
εμμηνόρρυση έφηβη κόρη και το ψαχούλεμα
στο… σκονισμένο αιδοίο της τροφίμου ενός
γηροκομείου θα σε κάνουν να πεις κι ευχαριστώ που δεν πήρες εκείνο τον κουβά με το
popcorn στην είσοδο του κινηματογράφου…
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Αν αγαπάς την πρώτη ταινία του 1994,
είναι το ίδιο… σοκαριστική, αλλά σαφώς
πιο κουρασμένη. Απλά, να είσαι προετοιμασμένος για ισχυρές δόσεις βρώμικου χιούμορ και να είσαι σίγουρος πως
αυτοί που κάθονται δίπλα σου δεν έχουν
ευαίσθητα στομάχια, γιατί… μπορεί να
σε λερώσουν με τρόπο μάλλον ανεπιθύμητο. Προσωπικά, σπάνια χαμογέλασα,
αισθάνθηκα κάτι σα ναυτία γύρω στα 15
πρώτα λεπτά και χρειαζόμουν ένα παυσίπονο στο φινάλε.
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ΑΠΟ ΕΡΩΤΑ (2014)

Είδος
Ρομαντική Δραματική
Κομεντί
Σκηνοθεσία
Θοδωρής Αθερίδης
Καστ
Θοδωρής Αθερίδης,
Σμαράγδα Καρύδη,
Παναγιώτα Βλαντή,
Γιώργος Χρυσοστόμου,
Γιάννος Περλέγκας,
Μάρθα Καραγιάννη
Διάρκεια
100’
Διανομή
VILLAGE FILMS

η γνωμη του mr. klein

Έρωτες και σαχλαμάρες.
Καμία πρωτοτυπία σε
τίτλους αυτά τα ελληνικά έργα! Χάθηκε ο
κόσμος να το πουν «Από
Τέτανο»; «Από Φόλα»;
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του Άγγελου Μαύρου
Πυροσβέστη, παιδιού του Πειραιά προ στεφανιού
με Μολδαβή νοσηλεύτρια, του κατσικώνεται μουσαφίρισσα η παλιά του γκόμενα, δημοσιογραφίνα
που είχε σώσει από πυρκαγιά στο γραφείο. Από ζωή
και μυαλό δεν μπορεί να τη βγάλει - αλλά τα δυό
τους πώς ακριβώς είχαν βιώσει καψούρα μεγάλη, τι
νοσηρά μοιραίο στην άκρη το αμόρε τους είχε βάλει,
γιατί η μουλωχτή ξένη με γιατρό γνωστό του του
‘χουν φάει το κεφάλι, για τη μάνα τής πρώην και το
δικό του καλό θα πάρει επάνω του πάλι;
Το να σε υποψιάσω για το πώς την παλεύει το εν λόγω αισθηματικό τρίγωνο προτού το μπαλαμούτι της δραματουργίας
χοντρύνει θα κάρφωνε άσπλαχνα την αορτή της ταινίας.
Αλλά μπορώ να σου πω το εξής: ραγίζει απόψε η καρδιά. Να
βλέπεις ότι το ψυχανέμισμα του... φανταστικού κλου μιας
υποπλοκής (της στανικής επίσκεψης του αείμνηστου ασθενούς Ντένι στο έτερον ήμισύ του, τη δοκτορέσσα Ίζι) του
«Grey’s Anatomy» το πρόλαβε χρόνια πριν Ρωμιός, που
όμως δεν ξέρει: ως ερμηνευτής να βγάλει το «Λαβ Σόρρυ»
απ’ το δράμα, ως κινηματογραφιτζής να διευθύνει άνευ
χαδακίων ομοτέχνους του, ως κονδυλοφόρος να θωπεύσει τις
καμπύλες ενός σεναρίου που να μη στα φοράει μπροστά στα
μάτια σου, κι ως filmer να το ρίξει με πυγμή στο κρεβάτι.
Αυτά καθώς ο φτερωτός θεός δεν έχει ευλογήσει με τα βέλη
του, μετά το - πιο εκνευριστικό, με φωνασκίες άπιστο, είναι
αλήθεια - «Μια Μέλισσα τον Αύγουστο» τού 2006, ούτε
το δεύτερο ραντεβού τού Θοδωρή Αθερίδη με τη μεγάλη
οθόνη, στην οποία ξαπλώνει την πρώτη αυτόγραφη θεατρική
του κατάκτηση. Ένα χωρίς χαρίσματα μεταφυσικής εσάνς
ξελογιάσματος λαϊκό ρομάντζο νοσταλγικά ανακλητικής
στοιχειοθέτησης, που φουντώνει αδέξια σε ξετρύπωμα άρρωστα κερατούκλικου εγκλήματος για να φασωθεί σε ημιξεγύμνωμα του ψυχοφαρμακευτικού λουκιού & καταγγελία της
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σωματεμπορικής πρακτικής τού φακελακίου
(!), προτού του περάσει ως ανεδαφικά μεγαλόθυμο «κάθε κατεργάρης στον πάγκο του»
boy re-meets girl.
Πώς να σε κρατήσει στη σχέση το ότι μετά το
προ μηνών του Βραβείο Χορν ο Γιώργος Χρυσοστόμου θα δαγκώσει όχι λαμαρίνα αλλά το
δικό του χείλι όταν δει πόσο faux βγαίνει ως
ξηγημένος επιστήθιος του ήρωα πυραγός, το
αξάν & η σύνταξη της και καλά λιμπιντικής
Βλαντή εμφανίζει φαιδρές διαλείψεις, τα φίκι
φίκι είναι πεποιημένα κρύα (και σ’ εκείνο
της... αποκλειστικής και του χειρουργού η
ατάκα «Δεν μπορώ να το κάνω αυτό στον
Αντώνη!» εκθέτει αυτοακυρωτικά, εκτός από
καταγέλαστα, το κονέ των δύο χαρακτήρων),
το φιλικό πέρασμα της «ρεμπέτισσας» Λένας
Κιτσοπούλου & της Ελεωνόρας Ζουγανέλη σε
άσματα συνιστά α λα παλιό ελληνικό σινεμά
διάλειμμα ψυχαγωγίας (που ξεπετιέται ωσάν
- προς τιμήν της παραγωγής χωρίς product
placement, τουλάχιστον - ουζοδιαφήμιση
σε Κερατσίνι και Αίγινα), και σε μια σκηνή
βροχής δε βρέχεται εμφανέστατα κανείς στο
πλάνο (το καταβρεχτήρι ρίχνει πάνω κι ακριβώς εμπρός απ’ το φακό!);
Έχει προηγηθεί το μάταιο ψηστήρι διαρκείας
μιας ασθενικής (και κυριολεκτικά) μυθοπλασίας εωσότου, το πλέον εξοργιστικό και απωθητικό, το πρωταγωνιστικό ζεύγος πουλήσει,
το ίδιο και μέσω σελιλόζης, το κουτσομπολιό
περί της θρυλούμενης (not) «πραγματικής»
σχέσης του μ’ ένα φιξ καρέ - κλείσιμο ματιού
στο... τελείωμα. Κρίμα στα πεταχτά φιλάκια
ευφυίας (υπαρκτό θέλγητρο των γραπτών τού
Βορειοελλαδίτη δημιουργού), τους φρέσκους
φυσικούς χώρους (βάλε μια ιχθυόσκαλα, ένα
Ναυτικό Όμιλο και τον Άι-Νικόλα) και την
επιστροφή στα πλατω(νικά) για τη Μάρθα
Καραγιάννη. «Από Έρωτα» εδώ ούτε δείγμα
για μένα, ωστόσο. Προσοχή στα σιρόπια...
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Πίτσι πίτσι στα multiplex, αγκαλίτσα με
το… «Celebrity Game Night»; Χαμουρέψου μαζί του αλλά μην περιμένεις
οργασμό (πεταλούδες στο στομάχι δεν
προβλέπω ούτε κατ’ ελάχιστον για τους
κάγκουρες). Το ωριμότερο fan club τού
star ντουέτου ξέρει τι μπανίζει - αλλά
έχοντας αδιαφορήσει χαρακτηριστικά για
την προηγούμενη ένωση των λατρεμένων
του στο συμπαθές «Με Χωρίς Γυναίκες»,
μόνο λόγω θερμότερου marketing θα...
τσιμπηθεί παραπάνω εδώ. Οι κουλτουριάρηδες από μακριά κι αγαπημένοι. Το 199
κι ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων σκιρτάνε (κι ευχαριστούν) για το
sponsoring. Άγαμοι Θύται οι υπόλοιποι.
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ELECTRA (2014)

Είδος
Πειραματικό

του Άγγελου Μαύρου

Σκηνοθεσία
Πέτρος Σεβαστίκογλου

(Κάτι από τ)η(ν) Ηλέκτρα στη Σενεγάλη και στην
Ελλάδα σήμερα. Γ@μώ το Σοφοκλή σας...

Καστ
Σοφία Κόκκαλη,
Καρυοφυλλιά Καραμπέτη,
Κρις Ραντάνοφ,
Μόντου Εντιαγέ,
Ομάρ Φαλ,
Λάμπρος Κτεναβός,
Χρύσα Μορφούλη,
Μαρία Οχιλέμπο

Η Ηλέκτρα τραγουδάει το «That’s All Right, Mama» του
Έλβις, παρακολουθεί «Φιλαράκια» και μετά κάμπιες,
κωλοβαράει σε ταράτσα, κάνει πατινάζ στο διάδρομο του
ορόφου της. Η Κλυταιμνήστρα πλένει στο χέρι μαζί με Αφρικάνες και φυτεύει βλαστάρι. Η Ηλέκτρα γιορτάζει με τούρτα,
κάνει κάτι ψιλοεπικίνδυνα σε γέφυρα της Αττικής και κυνηγάει πρόβατα σε λιβάδι. Ο Αίγισθος ασκείται στην ελληνορωμαϊκή πάλη με αγοράκι & ενηλίκους στη Μαύρη Ήπειρο
και ακούει βουλγαρική pop. Η Ηλέκτρα γνωρίζει τον Ορέστη,
προσπαθεί να μάθει να σφυρίζει με τα δάχτυλα στο στόμα
όπως αυτός, κάνουν βόλτες με παπί και παίζουν φλιπεράκι. Η
Κλυταιμνήστρα σπάει και τρώει αμύγδαλα και μπαίνει κάτω
από χαλί. Η Ηλέκτρα παίζει μπάλα. Η Κλυταιμνήστρα σκοτώνει τον Αγαμέμνονα και τα λέει με τον Αίγισθο. Η Ηλέκτρα
κυλιέται στην άμμο της ερήμου και στο γρασίδι, μαγειρεύει
στο δάσος χειμωνιάτικα, πηδάει και φτάνει μήλο το οποίο
τρώει, κάθεται στην ακροθαλασσιά / σε καφενείο ανδρών /
σε τραμπάλα στα χιόνια / κάτω απ’ το ντους.

Διάρκεια
90’
Διανομή
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

η γνωμη του mr. klein

Ή παίρνεις το διαβατήριο ή βγαίνεις έξω
με το στουπί στο χέρι
και… ρίξε στο κορμί μου
σπίρτο!
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Εγώ σκίζω το πτυχίο (φιλολογίας) μου, εσύ κάψε (όπως έκανε
ο Πέτρος Σεβαστίκογλου) το σενάριο. Αλλά ούτε έτσι πρόκειται να καταλάβεις ή να αισθανθείς το παραμικρό, άπαξ κι
ο κάποτε ελπιδοφόρος ταρκοφσκιστής τού «Άνεμος στην
Πόλη», χοηφόρος ό,τι να ‘ναι σπαραγμάτων της θυγατρικής προτομής τού μύθου των Ατρειδών, ψάχνεται και νόημα
ή άκρη ή συγκινήσεις δε βρίσκει. Σ’ ένα επίδοξο cherche la
femme δοκιμών κι αυτοσχεδιασμών σε κάθε επίπεδο, που
ισχυρίζεται ότι ανιχνεύει τις διαδρομές της χειραφετούμενης
γυναικείας ταυτότητας (πώς με το μπούστο θυσιασμένο στην
αντιδραματουργία;), μεταξύ άλλων στο χθες της ηρωίδας
(με το ντεκουπάζ για σφάξιμο στο γόνυ) και στον καιρό της
παγκοσμιοποίησης (επειδή είναι κατά το ήμισυ γυρισμένο
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στους τροπικούς, με ακόμη και μια άσχετη
ντοκιμαντερίστικη σκηνή φολκλόρ τοπικών
γιορτών στο mix;).
Είναι ύβρις, αν βάλεις στο κοίλο και τους
«τα πολλά λόγια είναι φτώχεια» χρησμούς
διαλόγων, αλλά και την ηλίου φαεινότερο
έξω απ’ τα νερά της ακαθοδήγητη Καρυοφυλλιά Καραμπέτη - μολονότι δεν πρόκειται
για τη χειρότερη ταινία του δημιουργού (όρα
«Τρεις Στιγμές»). Ο από μηχανής θεός εδώ
είναι η Σοφία Κόκκαλη, στην πρώτη της (ναι,
προ Βούλγαρη) εμφάνιση στη σελιλόζη ένα
100%... αληθινό δώρο της εγχώριας υποκριτικής στο φακό. Αυτόν που αποδεικνύει και το
πραγματικό αδιαμφισβήτητο ταλέντο τού και
dp Σεβαστίκογλου: ως οπερατέρ - μανούλα
στους φωτισμούς, με το μοντάζ και το sound
design του Χρήστου Γιαννακόπουλου να
γίνονται ο Πυλάδης της εκδίκησης του καλού
τούτης της ευπρόσδεκτης εκ προθέσεως
αλλά παντελώς ανερμάτιστης εξ αποτελέσματος freestyle-ιάς. Όχι ότι «Το Πένθος
Ταιριάζει στην Ηλέκτρα». Απλώς χάθηκε και από χέρι και στο δρόμο. Στη «Μόσχα»,
αδελφές μου, στη «Μόσχα»...
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Κώστα Γεωργουσόπουλε, ευτυχώς που
δε διακονείς την κριτική κινηματογράφου, θα ‘χαμε δράματα. Των κλασικών
(κινηματογραφικών ή της γραμματείας
των αρχαίων ημών προγόνων) και δεν
έχεις δει ποτέ experimental; Από εδώ
ου δέον να αρχίσεις, θα αναθεματίσεις.
Πήγαινες Φεστιβάλ Πρωτοποριακού και
(νομίζεις ότι) γουστάρεις αβανγκαρντιές;
Στο συγκεκριμένο... πέφτεις έξω. Fan της
μικρής τού «Μικρά Αγγλία», θα «μείνεις»:
το κορίτσι κάνει τα πάντα όλα, Επίδαυρος is next. Fan της… Ραμόνα Travel, θα
απογοητευθείς με την εδώ μητροκτονία
- και θα καταλάβεις τι δουλειά ρίχνουν οι
bijoux de kant. Fan του ντόπιου σινεμά, ο
παρεμφερών αναφορών αγγελοπουλικός
«Θίασος» είναι παιχνιδάκι (και πάντα
αριστούργημα) μπροστά του.
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