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εικονογραφηση: ηλιασ κυριαζησ

Editorial

Ν

ομίζω πως έχει φτάσει η στιγμή ν’
αρχίσουν να διαμαρτύρονται εντόνως τα ντόπια γραφεία διανομής
προς τις εταιρείες παραγωγής και
τα studios της αλλοδαπής για την «ποιότητα»
της ψηφιακής, 3D προβολής και να πάψει, πια,
αυτό το ανέκδοτο! Εκτός κι αν κάποιο μέρος της
ευθύνης σε αυτό το πρόβλημα ανήκει και στις
αίθουσες στις οποίες βλέπουμε τις ταινίες στην
Ελλάδα…
Παρακολούθησα ένα φιλμ σε 3D, ψηφιακή
προβολή πρόσφατα. Ξεκίνησε η ταινία και
αμέσως με προβλημάτισε η ποιότητα αυτού που
έβλεπα. Δεν κρίνω το θέμα τού τρισδιάστατου,
εκεί τρώμε μονίμως ήττα και ο κόσμος το έχει
καταλάβει, γι’ αυτό και οι περισσότερες μονές
αίθουσες που έχουν μια αξιοπρέπεια έχουν
βάλει «στην άκρη» τις αντίστοιχες προβολές ή
τις έχουν μειώσει αισθητά, διότι το κοινό έχει
ήδη βγάλει την τίμια ετυμηγορία του: πρόκειται
για πεταμένα λεφτά! Το εξτραδάκι στην τιμή
τού εισιτηρίου για να βλέπεις ένα ψιλο-βάθος
στην προοπτική της εικόνας; Όχι, αγάπη μου!

Που λες, καθόμουν στην αίθουσα κι αναρωτιόμουν. «Είχε πάντοτε συννεφιά όταν το γυρίσανε
αυτό το πράμα; Θα κάνει ποτέ λιακάδα; Είχε
«θέμα» όρασης ο διευθυντής φωτογραφίας,
αλλά το απέκρυψε από την παραγωγή;» και
άλλα τέτοια «επικά». Για μια στιγμή, έβγαλα το
3D το γυαλί, για να τσεκάρω αν υπήρχε διαφορά. Αισθάνθηκα λίγο σα να είχα βγάλει τα
γυαλιά ηλίου! Όχι ότι άστραψε το μάτι μου και
πάλι, αλλά, διάβολε, ήταν κομμάτι πιο φωτεινή
η εικόνα.
Συμπέρασμα: ως μύωψ μιλώντας, μη σώσω και
ξαναδώ 3D αν είναι να υποστώ τη «λασπουριά» πάνω και από τα δικά μου τα γυαλιά, για
να απολαύσω (γέλια στο βάθος…) αυτή την
«εξέλιξη» της τεχνολογίας που έστειλε το τρισδιάστατο… από την άλλη πλευρά της οθόνης!
Ρε, στο τρίτο «Παρασκευή και 13», το 1982,
ζούλαγε κεφάλι ο Τζέισον, πεταγόντουσαν τα
μάτια του θύματος καρφί κι εντός αιθούσης, και
τινάζονταν οι θεατές στον αέρα μπας και πιάσουν από ένα! Με πιάνεις;

Hλίας Φραγκούλης
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FOXCATCHER (2014)

Είδος
Βιογραφικό Δράμα
Σκηνοθεσία
Μπένετ Μίλερ
Καστ
Τσάνινγκ Τέιτουμ,
Στιβ Καρέλ,
Μαρκ Ράφαλο,
Σιένα Μίλερ,
Βανέσα Ρέντγκρεϊβ
Διάρκεια
134’
Διανομή
ΣΠΕΝΤΖΟΣ / SEVEN FILMS

η γνωμη του mr. klein

Είναι δύο που πάνε και
πλακώνονται στις Ολυμπιάδες κι ένας loser,
αρρωστάκι αλλά τρελός
λεφτάς τούς κάνει το
χορηγό. Δώσε βάση στο
«τρελός». Ας πρόσεχαν.
(Κι εσύ μαζί.)
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του Ηλία Φραγκούλη
Γόνος οικογενείας πολυεκατομμυριούχων γίνεται ο
χορηγός για δύο αδέλφια και ολυμπιονίκες της ελληνορωμαϊκής πάλης, με στόχο περισσότερα χρυσά
μετάλλια για τις ΗΠΑ στους επερχόμενους αγώνες
του 1988 στη Σεούλ.
Υπάρχουν περιπτώσεις ταινιών στις οποίες η αίσθηση
του μεγαλείου είναι διακριτή από τα πρώτα λεπτά. Στο
«Foxcatcher», για παράδειγμα, αμέσως αντιλαμβάνεσαι
την ύπαρξη σκηνοθέτη με κότσια, ηθοποιών που με γνώση
ελέγχονται υποκριτικά, ακόμη και των θεματικών layers που
αναπτύσσονται σε τέτοιο βάθος ώστε οι λιγοστές λέξεις μιας
κριτικής να μην αρκούν για να τα περιγράψουν.
Σε ένα κάποιο πρώτο επίπεδο, η ταινία τού Μπένετ Μίλερ
αποτελεί μια από τις πλέον υποδειγματικές σπουδές χαρακτήρων που μας έχει δώσει το αμερικανικό σινεμά τα τελευταία χρόνια, διατηρώντας την ένταση του φιλμικού σύμπαντός της σε επίπεδο χαμηλότονο και «εσωτερικό», στοίχημα
που ο σκηνοθέτης κερδίζει με θαυμαστή πειθαρχεία. Θα ήταν
πολύ πιο εύκολο, σε άλλα χέρια, αυτή η πραγματική ιστορία
να κατρακυλήσει σε «φωνακλάδικα» στιλιζαρίσματα και
μοντάζ ή ερμηνείες υστερικές, κατά το σκορσεζικό πρότυπο
της απομυθοποίησης του «αμερικανικού ονείρου». Ευτυχώς,
ο Μίλερ ανήκει σε άλλη «σχολή» και αυτό το έχει αποδείξει
από την εποχή του «Capote» (2005), του μυθοπλαστικού
ντεμπούτου του που τον έφτασε ως την υποψηφιότητα για το
Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας (κάτι παρόμοιο θα επαναληφθεί και του χρόνου…).
Το τρίγωνο των κεντρικών χαρακτήρων καταλαμβάνει θέσεις
- κλειδιά, τους κοινωνικούς ρόλους και τα ψυχαναλυτικά
στερεότυπα πίσω από τις οποίες μπορείς να αποκωδικοποιήσεις με ευκολία. Τα δύο λαϊκά παιδιά μιας χωρισμένης οικογένειας που έγιναν αγωνιστές στη ζωή και στα σπορ, δίπλα
στο παιδί μιας από τις πλουσιότερες οικογένειες στην ιστορία

PAGE 7

της Αμερικής. Ο μεγαλύτερος των Σουλτς, ο
Ντέιβιντ (Μαρκ Ράφαλο), «πατέρας», αδελφός, δάσκαλος κι αντίπαλος μαζί σε παγκόσμια τουρνουά και Ολυμπιακούς, αν και θέλει
και πάντοτε πράττει το καλό, είναι εκείνος
που έχει μια σύζυγο, παιδιά, οικογένεια και
«συνέχεια» σε τούτο τον κόσμο. Είναι ο νικητής με το κοινωνικό εκτόπισμα, το «παιδί του
λαού» που σήκωσε τη σημαία για το χρυσό. Ο
μικρότερος, ο Μαρκ (Τσάνινγκ Τέιτουμ), από
την άλλη, είναι ο… «δεύτερος», αυτός που ζει
κάτω από τη σκιά τού αδελφού του, κι ας έχει
κι εκείνος παρόμοιες επιτυχίες και μετάλλια
στο ίδιο αγώνισμα. Είναι, όμως, μόνος. Δεν
τον βλέπουμε ποτέ μαζί με άλλον άνθρωπο,
δεν δείχνει να «του κόβει» ή να έχει κάποια
γνώση πέραν ενός… κορμιού που μπορεί να
του φέρει τη δόξα. Μέσα του είναι μονάχα
παγιδευμένος ο Μαρκ. Με τον τρόπο που ο
Τζον ντι Ποντ (Στιβ Καρέλ) μεγάλωσε σε μια
έπαυλη πολλών εκατομμυρίων και μιας υπερπροστατευτικής μάνας, η οποία πλήρωνε
μέχρι και τους παιδικούς του «φίλους» για
να αισθάνεται ότι το καμάρι και κληρονόμος
αυτής της απίστευτης περιουσίας μεγαλώνει… φυσιολογικά. Καμία σχέση.
Όταν ο Τζον ντι Ποντ προσεγγίσει τον Μαρκ
Σουλτς για να γίνει ο μέγας χορηγός και
μέντοράς του, καθώς και ο ίδιος δηλώνει ένα
κοινό πάθος για το άθλημα αυτό, ο δεύτερος
βρίσκει την ευκαιρία να απαγκιστρωθεί από
τον αδελφό του και δέχεται να μετακομίσει
στην έπαυλη Foxcatcher, βιώνοντας τη μοναχική καθημερινότητα της προπόνησης που
τον κλείνει ακόμη πιο βαθιά στα αδιέξοδα
του εσωτερικού του κόσμου. Όταν ο Τζον
αντιλαμβάνεται πως έχει κόψει τον «ομφάλιο
λώρο» ανάμεσα στα δύο αδέλφια, κάνει τα
αδύνατα δυνατά για να φέρει στην έπαυλη
και τον Ντέιβιντ. Αλλά το κακό που έχει γίνει
είναι ανεπανόρθωτο.
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Η συνέχεια αναλύει σε υπόκωφα συγκρουσιακούς τόνους τις σχέσεις των χαρακτήρων
αυτών, χωρίς να αδικεί ή να μετατοπίζει με
άνισο τρόπο το κέντρο βάρους ολόκληρου
του φιλμ. Μέσα από αυτό το ανδρικό τρίγωνο, ο Μίλερ μας διδάσκει την ψυχοσύνθεση ολόκληρης της Αμερικής, πριν απ’ τον
ερχομό και την απόλυτη κυριαρχία των πολυεθνικών και του sponsoring στα αθλήματα,
πριν απ’ την καπιταλιστική διάβρωση των
ιδεών και του πατριωτισμού, όταν μερικοί
άνθρωποι μπορούσαν ακόμη, ως οντότητες
(ή και προσωπικότητες), να κρατάνε την
εξουσία στα χέρια τους. Αλλά πάντοτε με το
χρήμα από δίπλα, μην ξεχνιόμαστε…
Για να ολοκληρώσει τον σχεδιασμό τού
άξονα – «πατρικής φιγούρας», ο Μίλερ
προσθέτει την παρουσία μιας μάνας (Βανέσα
Ρέντγκρεϊβ), σχεδόν καθηλωμένης στο
αναπηρικό καρότσι της, αλλά με το βλέμμα
παρόν, παντού, να επιβλέπει, να ελέγχει
και να κρίνει ισοβίως τις επιλογές του υιού
ντι Ποντ, ο οποίος δεν της έχει χαρίσει καν
απογόνους και σπαταλά το χρόνο του σε
προπονήσεις ενός αθλήματος που η ίδια δεν
βρίσκει ταιριαστό για το επίπεδο και τον κοινωνικό κύκλο της οικογενείας. Η ισχύς των
δικών της παραδόσεων πατά στα στερεότυπα
της ιππασίας και του κυνηγιού στο γύρω
από την έπαυλη δάσος, με τις αναμνήσεις
αυτών να τοποθετούνται μέσω επάθλων σε
περίοπτες θέσεις βιτρινών. Ο Τζον δεν έτυχε
να είναι ένα αξιόλογο έπαθλο στον μακρύ
της βίο. Γι’ αυτό και εκείνος πληρώνει αδρά
για την απόκτηση αντίστοιχων μεταλλίων,
διεκδικώντας μια καλύτερη θέση «στο ράφι»,
μια νίκη λυτρωτική στο τερέν τού οικογενειακού «πρωταθλητισμού». Η συνειδητοποίηση
αυτής της μεταφοράς στο φιλμ είναι αδυσώπητα σκληρή και κυνική.
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Στα όρια του ψυχολογικού θρίλερ (είναι
ίσως προτιμότερο να μην έχεις μελετήσει
ή διαβάσει από πριν κάτι για την κατάληξη
της πραγματικής ιστορίας), οι τρεις πρωταγωνιστές ξεπερνούν οτιδήποτε έχουν κάνει
στο παρελθόν και δίνουν ερμηνείες καριέρας,
με τον Καρέλ να ευνοείται από το σύνολο
του παγκόσμιου Τύπου, κυρίως επειδή επιτυγχάνει την απόπειρα ενός αλλόκοτου
«breakthrough» από το γνώριμο, κωμικό
του στιλ. Δεν πιστεύω πως είναι αυτός που
κλέβει την παράσταση, όχι μονάχα εξαιτίας
της «μάσκας» που δημιουργεί το μακιγιάζ
του, αλλά και επειδή αν παρατηρήσει κανείς
τις εκφραστικές του μούτες, ανέκαθεν χαρακτηρίζονταν από ένα είδος συμπεριφορικής
«απάθειας», μιας ηρεμίας λανθάνοντος…
τόπου και χρόνου. Αντιθέτως, ο Τέιτουμ είναι
μια αποκάλυψη σε κάθε επίπεδο, ερμηνεύοντας ένα εντελώς ανώριμο και φοβισμένο
«παιδάκι» με το σώμα τού γιγαντόσωμου
άνδρα ο οποίος παλεύει για να σταθεί
όρθιος και να καταξιώσει… το δικαίωμα της
ύπαρξής του με άλλοθι τον πρωταθλητισμό.
Σπουδαίος και ο Ράφαλο, ως γήινη ενέργεια
θετικότητας και πράο αντίβαρο ανάμεσα στη
δίνη των δύο άλλων χαρακτήρων, κρατά με
ρεαλιστικό συναίσθημα την ισορροπία τού
φιλμ. Οι στιγμές στις οποίες τα δύο αδέλφια
παλεύουν σώμα με σώμα βάζουν κάτω οποιαδήποτε σκηνή διαλόγων του έργου!
Σαφώς μια από τις καλύτερες ταινίες της
σεζόν, το «Foxcatcher» δηλώνει συντονισμό
και κατεύθυνση άξιου δημιουργού σε νευραλγικά σημεία όπως η φωτογραφία, το μοντάζ
και η μουσική (αν και η χρήση θεμάτων του
Άρβο Περτ έχει ξεχειλώσει προ πολλού…).
Και είναι μόλις η τρίτη φιξιόν σκηνοθετική
δουλειά του Μπένετ Μίλερ. Τα δικά μας τα
«ταλέντα» να τα βλέπουν αυτά…
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Μιλάμε για ταινία… βαρέων βαρών
στους τομείς σκηνοθεσίας, σεναρίου και
υποκριτικής. Αν νομίζεις πως υπάρχει
κάτι σημαντικότερο από αυτά για να…
διασκεδάσεις ή να δεις καλό σινεμά,
προσπέρασε το συγκεκριμένο ταμείο,
ηλιθιότητες κυκλοφορούν πολλές. Οι
οσκαρόπληκτοι να στηθούν στην ουρά
και να στοιχηματίζουν από τώρα σε
αριθμό υποψηφιοτήτων. Όσοι έχουν
μια ανασταλτική ανησυχία ως προς το
άθλημα, να την ξεπεράσουν αμέσως
τώρα, το φιλμ δεν κουράζει ούτε σε
κάνει να «κλωτσήσεις» (προς όλα τα
φύλα θεατών αυτό).
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ΠΑΝΤΙΝΓΚΤΟΝ (2014)
(PADDINGTON)

Είδος
Κωμική Οικογενειακή
Περιπέτεια
Σκηνοθεσία
Πολ Κινγκ
Καστ
Μπεν Γουίσο (φωνή),
Χιου Μπόνβιλ,
Σάλι Χόκινς,
Νικόλ Κίντμαν,
Τζούλι Γουόλτερς,
Πίτερ Καπάλντι
Διάρκεια
95’
Διανομή
ODEON

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένα αρκούδι που
μιλάει αγγλικά και τα
κάνει μαντάρα στο Λονδίνο. Πας με το μούλικο,
αλλά θα το γουστάρεις
κι εσύ! Σοκ και δέος,
λέμε! Στου Λάιονελ το
τραγούδι, κουνηθήκανε
τα θεμέλια…
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της Ιωάννας Παπαγεωργίου
Χαριτωμένος αρκουδάκος από το Βαθύτερο Περού,
με αγάπη για τις μαρμελάδες πορτοκαλιού, αποδέχεται την ανοιχτή πρόσκληση που είχε αποτίσει Βρετανός εξερευνητής στους θείους του και καταφτάνει
στο Λονδίνο, όπου βρίσκει καταφύγιο στο σπίτι της
οικογένειας του κύριου και της κυρίας Μπράουν,
κόντρα σε δαιμόνια υπάλληλο του μουσείου Φυσικής
Ιστορίας που θέλει να τον ταριχεύσει!
Αρχετυπική φιγούρα της αγγλικής κουλτούρας πια (αφού
εκτός του ότι εμφανίζεται σε άπειρα είδη αναμνηστικών, έχει
απαθανατιστεί και ως μπρούτζινο άγαλμα στον… συνονόματο
του σταθμό τού Πάντινγκτον!), που έχει μεγαλώσει γενιές και
γενιές παιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο εν λόγω αρκουδάκος
πρωτοεμφανίστηκε στην παιδική λογοτεχνία τον Οκτώβριο
του 1958, για να γίνει ανάρπαστος και να πρωταγωνιστήσει
σε σειρά περισσότερων από 20 βιβλίων, δια χειρός του Μάικλ
Μποντ. Όχι τυχαία, λοιπόν, αυτή η εκμοντερνισμένη, κινηματογραφική του εκδοχή, που του δίνει υπόσταση το - όσο
πρέπει φωτορεαλιστικό και όσο πρέπει παραμυθένιο - CGI,
σαρώνει στα βρετανικά ταμεία, όπου παίζει από τα τέλη
Νοέμβρη.
Μην κάνεις, όμως, το λάθος και θεωρήσεις ότι αυτός ο
«Πάντινγκτον» αποτελεί αυστηρά βρετανική διασκέδαση
που δε σε αφορά. Κάθε άλλο. Εντελώς αναπάντεχος για εμάς,
που δεν έχουμε μεγαλώσει μαζί του, είναι γεμάτος ευχάριστες, απίθανες, ευφραντικά σουρεάλ, γαργαλιστικά σινεφίλ
και υπέροχα, απελευθερωτικά ξεκαρδιστικές εκπλήξεις, για
μικρά και μεγάλα παιδιά.
Σουρεάλ, αφού ένας ανθρωπόμορφος αρκουδάκος, που
φοράει κόκκινο καπέλο (αρχικά, μετά και μπλε παλτό),
κουβαλάει βαλίτσα, μιλάει άπταιστα αγγλικά, διακρίνεται
από περισσή ευγένεια και ξέρει πώς να φτιάχνει μαρμελάδα,
αντιμετωπίζεται ως κάτι τόσο οικείο, πιθανό και αποδεχτό,
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όσο και οι ιδιαιτερότητες και ιδιοτροπίες
καθενός μέλους της οικογένειας Μπράουν.
Γεγονός που άμεσα, αβίαστα, κοτσάροντάς
σου ένα ακούραστο χαμόγελο στα χείλη και
στα μάτια, αγκαλιάζει χωρίς δισταγμούς τη
διαφορετικότητα και τη φέρνει… σπίτι. Εκεί,
όπου η κατανόηση και αποδοχή της γίνεται
εντονότερη, προφανέστερη και σημαντικότερη, σε συνδυασμό με την αναστροφή /
ανατροπή των ρόλων του μπαμπά και της
μαμάς (κόντρα και στα πρωτότυπα βιβλία και
στη συνηθισμένη, κλισέ αντιμετώπισή τους),
καθώς η - καλλιτέχνις - κυρία Μπράουν είναι
η λάτρις της περιπέτειας, αιώνια έφηβη, που
συμπεριφέρεται περισσότερο ως φίλη, παρά
ως μητέρα στα παιδιά της, και ο - χρηματιστής - κύριος Μπράουν ο σοβαρός, καθωσπρέπει, λάτρης τής τάξης και ασφάλειας,
αυστηρός γονιός.
Σινεφίλ, γιατί τόσο οι σκηνές / ευφάνταστα
roller-coaster ασύλληπτης αταξίας και ατυχημάτων στο μπάνιο και στην κουζίνα, όσο
και ο τρόπος που κινηματογραφείται το σπίτι
των Μπράουν και η κίνηση μεταξύ δωματίων,
ορόφων και κεντρικής του σκάλας φέρνει
γόνιμα στο μυαλό και το κωμικό, ατρόμητο
αριστούργημα του Μπλέικ Έντουαρντς «Το
Πάρτι», και - κυρίως - το περίτεχνο, πρωτότυπο, εφευρετικά εικονοκλαστικό σινεμά
τού Ζαν-Πιερ Ζενέ (με ή άνευ του Μαρκ
Καρό), με το «Delicatessen» να αποτελεί
την ιδανικότερη έκφραση του και την πιο
προφανή, δημιουργικά εύστοχη επιρροή τού
«Πάντινγκτον».
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Ξεκαρδιστικός, έτσι όπως, πλην των παραπάνω, ικανών να προκαλέσουν απανωτά
γουργουρητά ικανοποίησης και στους έμπειρους, ενήλικες, και στους άπειρους, ανήλικες
θεατές, ποντάρει επιπλέον αφενός σε λίγες,
αλλά εύστοχες, pop αναφορές, και αφετέρου
στα άφοβα solo των ανθρώπων πρωταγωνιστών του. Από τις μεν ξεχωρίζει και θα σε
κάνει να… ουρλιάξεις από τα γέλια, εκείνη
που συμβαίνει με μουσική υπόκρουση πασίγνωστο τραγούδι του Λάιονελ Ρίτσι, ενώ από
τους δε κορυφαία και… σεσημασμένο κλεφτρόνι της παράστασης προκύπτει η Κίντμαν.
Στο ρόλο της αδίστακτης κακιάς Μίλισεντ,
τολμά ακόμα και να διακωμωδήσει (γυρίζοντάς το μάλιστα η ίδια, άνευ stand-double)
το πιο διάσημο ακροβατικό / «Επικίνδυνη
Αποστολή» του πρώην της, Τομ Κρουζ!
Συγκινητικό. Ε; Όχι τόσο. Και αυτή η βαθιά,
ειλικρινής, αυθόρμητη συγκίνηση, που σου
ζεσταίνει τα σωθικά, υγραίνει τα μάτια και
καθαρίζει με δάκρυα τα μάγουλα είναι το
μόνο που υπολείπεται σ’ αυτή την κατά τα
άλλα υποδειγματική ταινία για όλη την - κατ’
επιλογή και όχι εξ αίματος - οικογένεια.
Μικρό το κακό, αν το κωμικό της ταμπεραμέντο καταφέρει να στο αναπληρώσει, πυροδοτώντας γλυκό πόνο στο στομάχι και προκαλώντας κλάμα ποτάμι από τα εκ βαθέων,
τρανταχτά γέλια.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Ιδανική, προεόρτια κινηματογραφική
διασκέδαση για όλη την οικογένεια,
αλλά και τέλειο πρώιμο, χριστουγεννιάτικο δώρο, που μπορούν να κάνουν
τόσο οι ενήλικοι στους ανήλικους
που συνοδεύουν, όσο και οι ανήλικοι
στους ενήλικους που τους συνοδεύουν.
Κατάλληλο δηλαδή για παιδιά από 5
έως 95 ετών, ειδικά αν οι άνω των 18
πάνε παρέα με άνω των 8, ώστε να μπορέσουν να επιλέξουν την πρωτότυπη,
υποτιτλισμένη κόπια.
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Ο ΚΗΠΟΣ
ΤΟΥ ΓΙΑΛΟΜ (2014)
(YALOM’S CURE)

Είδος
Βιογραφικό Ντοκιμαντέρ
Σκηνοθεσία
Ζαμπίνε Γκίζιγκερ
Διάρκεια
77’
Διανομή
FILMTRADE

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας γέρος που
σε προπονεί, λέει, στη
ζωή. Τύπου να βλέπεις
το Κανάλι της Βουλής
και να σου έχουν τελειώσει οι μπαταρίες στο
κοντρόλ…
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του Άγγελου Μαύρου
Ογδοντατεσσάρων, Αμερικάνος, εβραϊκής καταγωγής,
με μητρικό τραύμα, γιατρός, αναλυτής, πανεπιστημιακός, συγγραφέας επιστημονικών έργων αναφοράς και
μυθοπλαστικών best seller, γιος, εραστής, σύζυγος,
πατέρας, παππούς. Τι ρόλο βαράει τώρα, τι βίωσε και
τι έχει να μας μεταλαμπαδεύσει ο Έρβιν Γιάλομ;
Πρώτα ζούμε, μετά γράφουμε. Κι αν «το ‘χουμε», «γράφουμε» και στις ζωές των άλλων - σπανίως, αλλάζοντάς
τις ευεργετικά. Φανατική αναγνώστρια και θιασώτρια των
διδαγμάτων τού διασημότερου therapist στον κόσμο, η Ελβετίδα Ζαμπίνε Γκίζιγκερ δεν το πέτυχε στον ίδιο βαθμό με τον
doc πρότυπό της, με την doc προσωπογραφία του, το υπερεγώ τής οποίας πλασάρει (ευτυχώς όχι ως θέσφατο) κι ένα
ταχύρρυθμο σύγγραμμα σταχυολόγησης των πιστεύω τού
εγκυρότερου άτυπου life coach στην πιάτσα.
Τουλάχιστον, σαν καλή ακροάτρια και μαθήτρια, του τα
βγάζει με το νι και με το σίγμα, εύληπτα όσο και τα ευπώλητά του, «ζεν», στο πρώτο ρεζουμέ απομνημονευμάτων
και θησαυρισμού προσωπικής φιλοσοφίας πορτρέτο του. Η
αγωγή; Ανακουφιστικό στρώμα διακριτικού score (Γκριγκ,
Σοπέν και το πρωτότυπο, του Μπάχμαν) στις συνδετικές
υπαιθρικές ανάσες (κύματα, παιδιά που παίζουν frisbee κτλ.)
που ξεκουράζουν απ’ τις διαφωτιστικές θύμησες (μετά επαρκούς φωτογραφικού υλικού κι αρκετών home movies) του
δόκτορος, ο οποίος κινηματογραφείται φιλοπαίγμων βιταλιστικά, ενώ μαγειρεύει, ποδηλατεί, ποτίζει, κάνει καταδύσεις
- και βρίσκεται στο jacuzzi με τη σύζυγό του Μέριλιν που του
διαγιγνώσκει, αστεϊστικά, τάσεις επιδειξία.
Γιατί, ο VIP αποδεικνύεται ο τέλειος... άρρωστος, καθώς τα
ξερνάει ακομπλεξάριστα όλα. Για τα κοντά δύο χρόνια που
σχεδόν δε μιλούσε με την αιωνίως πικρόχολη μάνα του, το
διαρκούν κόμπλεξ περί των θεμελίων του καθότι οι γονείς
του ήταν αμόρφωτοι, το άγχος του να βγει απ’ το ghetto της
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Γουόσινγκτον δια των σπουδών, το κενό τού
μέντορα που δεν βρήκε επί έτη στα ανώτατα
ιδρύματα με αποτέλεσμα την ανθρωποκεντρική στροφή τής έρευνας και της μεθοδολογίας του, την κυριολεκτικά μοναδική
γυναίκα που γνώρισε ως πηγή ενός πιθανού
ελλείμματός του. Εξυπακούεται, με σοφό
μπίρι μπίρι (προσέξτε τις ατάκες για το
πάγωμα στο χρόνο και για την ορφάνια) που
θα γλιτώσει αρκετούς απ’ το έξοδο μιας - μη
καλυπτόμενης από το ασφαλιστικό ταμείο
τους - επίσκεψης σε «ειδικό».
Οι... γνωσιακοί τού επιστημονικού και λογοτεχνικού oeuvre του θα εντοπίσουν τη The
Yalom Reader συμπτωματολογία της υπόθεσης εργασίας: κατά το πρώτο στο σωκρατικό
γνώθι σαυτόν, στον υπαρξιακό Καντ εν είδει
οδηγού του, στις vintage αναπαραστάσεις
ομαδικής «περίθαλψης», στο σε τελικό στάδιο καρκίνου θηλυκό group του προς κούρα,
και κατά το δεύτερο σε ένα χωρίο για το «Ο
Δήμιος του Έρωτα», στο σχεδόν λανθάνον
«Όταν Έκλαψε ο Νίτσε», στο μεταφορικό
απόφθεγμα του Σοπενάουερ για το σεξ, υπαινικτική (για τη συμφιλίωση με τη δύση της
ερωτικής ζωής του) closure τού φιλμ.
Αλλά «Το Πρόβλημα Σπινόζα» εδράζεται
αλλού. Ενώ ο φάκελος του εξεταζομένου
βγαίνει χωρίς άλυτα «θέματα» απ’ το αρχείο,
φέρνοντας στην επιφάνεια ακόμη και το
fun issue των διαζυγίων και των τεσσάρων
παιδιών του, η συμπεριφοριστική πάσχει
στα θέλω τής ουσιώδους γλαφυρότητας στο
δεύτερο μισό της συνεδρίας, έχοντας περάσει
απ’ το πραγματολογικό προσωπικό πεδίο στο
κλινικό, των ιδεών. Άσε ότι κι η μπαλαντίτσα «Can’t Help Myself» της παρούσας Λίλυ
Βιρτζίνια (τραγουδιάρας εγγονής τού σοφού),
μολονότι διττά στιχουργικά έξυπνη παρατονίζει την παρούσα συμβουλευτική. Συγγνωστές συναισθηματικές διαταραχές. Άσε τα
ανθοϊάματα, «Ο Κήπος του Γιάλομ» βγάζει
μπουμπούκια. «Patienthood is ubiquitous».
Μίλα τού μπάρμπα...
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Αγοράζεις τα βιβλία του, έτρεχες και στα
Μέγαρα (Μουσικής) στη διάλεξη; Για
σένα το δείχνουν, σπεύσε να συμπληρώσεις το ερωτηματολόγιό σου (πάνω στα
κεφαλαιώδη ερωτήματα της ζωής και
στο προφίλ τού ανδρός). Η ΕΨΕ παρακολουθεί ένα απ’ τα πρότυπά της, ρίχνει
και τις κακιούλες της (οιδιπόδειο). Το
ορμέμφυτό σου ζητάει ηλεκτροσόκ θεάματος; Τι να σου πει το χούφταλο. Δε
σου ξηγάει τ’ όνειρο η σινετεκμηρίωση;
Εσύ παράμεινε σε άρνηση.
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ΚΑΛAΒΡΥΤΑ:
AΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΣΚΙEΣ
(2014)
Είδος
Ντοκιμαντέρ
Σκηνοθεσία
Ηλίας Γιαννακάκης
Διάρκεια
112’
Διανομή
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

η γνωμη του mr. klein

Σοβαρά, πείτε μου, έχει
κλείσει το Κανάλι της
Βουλής; Άμα μαζευτούμε
να κάνουμε ένα απ’ αυτά
τα Κικστάρτερ, παίζει να
λειτουργήσει ξανά;
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του Παναγιώτη Παναγόπουλου
Εβδομήντα χρόνια μετά την καταστροφή των Καλαβρύτων και τη σφαγή εκατοντάδων κατοίκων της
πόλης από τους Γερμανούς, οι επιζώντες θυμούνται τα
γεγονότα εκείνων των ημερών και μιλούν για το πώς
επηρέασαν ανεξίτηλα τις ζωές τους.
Το πένθος στα Καλάβρυτα δεν έχει σβήσει, έστω και εβδομήντα χρόνια μετά τη σφαγή εκατοντάδων κατοίκων από
τους Γερμανούς. Η ταινία του Ηλία Γιαννακάκη από πολύ
νωρίς δείχνει ότι αυτό το τρομερό ιστορικό γεγονός παραμένει ζωντανό και αποτελεί μέρος της ζωής της πόλης, με τους
επιζώντες να γεμίζουν καθημερινά το νεκροταφείο. Σε αυτούς
και στις μαρτυρίες τους στηρίζεται τούτο το ντοκιμαντέρ.
Και οι αφηγήσεις είναι συγκλονιστικές, καθώς τα πρόσωπα
που έζησαν εκείνες τις δραματικές στιγμές, μιλάνε γι’ αυτές
σαν να ήταν μόλις χθες, χωρίς ο χρόνος να έχει απαλύνει την
ένταση.
Οι μαυροφορεμένες γυναίκες υπήρξαν για δεκαετίες η πιο
χαρακτηριστική εικόνα των Καλαβρύτων, γυναίκες που
πενθούσαν εκατοντάδες (περί τους πεντακόσιους), συζύγους,
γιους και αδελφούς, οι οποίοι έπεσαν από τις σφαίρες των
Γερμανών, ως αντίποινα για τη δολοφονία μερικών δεκάδων
στρατιωτών. Η πόλη καταστράφηκε και λίγα κτίρια έμειναν
όρθια. Πώς επιβιώνει κανείς μετά από ένα τέτοιο γεγονός; Ο
Γιαννακάκης παρακολουθεί τους πρωταγωνιστές του καθώς
μιλούν με πόνο βαθιά αποτυπωμένο μέσα τους για τους
δικούς τους ανθρώπους που χάθηκαν, αλλά και για το πώς
έπρεπε στη συνέχεια να επιβιώσουν.
Αυτές οι μαρτυρίες είναι και το πιο δυνατό κομμάτι της ταινίας. Δεν χρειάζονται πολύ περισσότερα πράγματα όταν έχεις
τόσο έντονο πρωτογενές υλικό. Το γεγονός, εξάλλου, ότι το
ντοκιμαντέρ είναι ανάθεση από την Ένωση Καλαβρυτινών
Αθήνας, που εμφανίζεται στους τίτλους ως παραγωγός, δείχνει ότι το στοιχείο της προσωπικής εμπλοκής είναι σαφές. Η
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ταινία, πάντως, χάνει το ενδιαφέρον της στα
σημεία όπου επιχειρεί να σχολιάσει και να
αναλύσει το ιστορικό πλαίσιο με τρόπο που
είναι εμφανέστατα λιγότερο συναρπαστικός από τις προσωπικές μαρτυρίες οι οποίες
έχουν προηγηθεί.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Για όσους ενδιαφέρονται για το ιστορικό
ντοκιμαντέρ, αλλά και για μια τραγική στιγμή της ελληνικής ιστορίας, τα
«Καλάβρυτα» προσφέρουν τις συγκλονιστικές μαρτυρίες των επιζώντων
αυτής της καταστροφής. Σε ό,τι αφορά
την ανάλυση και την κινηματογραφική
επεξεργασία, ωστόσο, η ταινία έχει
σαφείς ελλείψεις.
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ΛΕΥΚΟΣ ΘΕΟΣ (2014)
(FEHER ISTEN)

Είδος
Δραματικό Θρίλερ
Σκηνοθεσία
Κόρνελ Μούντρουτσο
Καστ
Σοφία Πσότα,
Σάντορ Σότερ,
Λουκ,
Μπόντι
Διάρκεια
119’
Διανομή
AMA FILMS

η γνωμη του mr. klein

Ναι; Ο μπόγιας εκεί;
Ελάτε να μαζέψετε μια
ταινία…
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του Δημήτρη Δημητρακόπουλου
Σε μια όχι ακριβώς συνηθισμένη αλλά όχι και τόσο
διαφορετική από τη δική μας πραγματικότητα, όπου
η φιλοζωία μάλλον δεν είναι ενδεδειγμένη, όταν
αποχωριστεί βίαια τον σκύλο του, ένα κορίτσι θα
προσπαθήσει με νύχια και με δόντια να ξανασμίξει μ’
αυτόν. Και όλα αυτά ενώ από την πλευρά του, ο σκύλος συνειδητοποιεί τι εστί άνθρωπος και ποιος είναι ο
δικός του ρόλος ως... τετράποδου σε αυτή την κοινωνία. Πραγματικά, δεν είναι αυτό που νομίζεις!
Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς το γεγονός ότι ο Κόρνελ
Μούντρουτσο μπορεί να συνθέτει εντυπωσιακές, απόλυτα
κινηματογραφικές εικόνες. Από την - κυριολεκτική - opera
της «Johanna» έως την ποιητική διάθεση των εικόνων
του «Στο Δέλτα» και τους υποβλητικούς καμβάδες του «Ο
Στοργικός Γιος - Υπόθεση Frankenstein», κάθε κάδρο
των φιλμ τού Μούντρουτσο έχει μια τραχιά γοητεία που σε
προκαλεί να θέλεις να ανακαλύψεις ολόκληρη τη φιλμογραφία του. Η αρχική σκηνή τού «Λευκού Θεού», με τα δεκάδες σκυλιά να τρέχουν με μανία στους εγκαταλειμμένους,
σχεδόν μετα-Αποκαλυπτικούς δρόμους μιας άδειας πόλης
καταδιώκοντας ένα νεαρό κορίτσι, έρχεται να επιβεβαιώσει
τη μαεστρία τού Μούντρουτσο στην εικαστική αρτιότητα των
εικόνων. Ταυτόχρονα, όμως, ο «Λευκός Θεός» είναι και η ταινία που ξεγυμνώνει μια και καλή τη σεναριακή αδυναμία τού
σκηνοθέτη, αποκαλύπτοντας ότι, δυστυχώς, ο Μούντρουτσο
δε γνωρίζει πώς να χειριστεί ουσιαστικά τις πρωτότυπες κατά
τα άλλα ιδέες του στην εξέλιξη του σεναρίου του.
Το φιλμ ξεκινά ως η απλή ιστορία ενός κοριτσιού και του
σκύλου του, που χωρίζονται για να ξεκινήσει ο καθένας τη
δική του Οδύσσεια μέχρι να ξανασυναντηθούν. Στην πορεία,
η μικρή Λίλι θα κάνει την προσωπική της επανάσταση, θα
έρθει σε σύγκρουση με τον πατέρα της και το δάσκαλο της
μουσικής της και θα αναζητήσει με πάθος τον Χάγκεν της,
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ένα ημίαιμο labrador - shar-pei, το οποίο
βρίσκεται σε θανάσιμο κίνδυνο επειδή, στον
κόσμο της ταινίας, σαν σε μια παραλλαγή
young adult λογοτεχνίας, τα ημίαιμα σκυλιά
όχι μόνο φορολογούνται αλλά, ουσιαστικά,
καταδιώκονται. Ταυτόχρονα, ο Χάγκεν θα
ανακαλύψει μόνος του το σκληρό πρόσωπο
του κόσμου, θα μπλέξει σε ένα σκοτεινό
κύκλωμα κυνομαχιών (η αναφορά του τίτλου
στο «White Dog» του Σάμιουελ Φούλερ δεν
είναι, εξάλλου, καθόλου κρυφή), θα αποκαλύψει τα φονικά του ένστικτα και θα επαναστατήσει κι εκείνος με τη σειρά του, ως άλλος
Σίζαρ από τον «Πλανήτη των Πιθήκων»!
Είναι εμφανές ότι ο Μούντρουτσο ουσιαστικά επιχειρεί να μιλήσει για την ίδια την
πραγματικότητά μας και να κινηματογραφήσει μια αλληγορία για τις κοινωνικές αδικίες,
την έλλειψη ισότητας και τα κτηνώδη ένστικτα - και, για όσους γνωρίζουν στοιχειωδώς
την ουγγρική πραγματικότητα, την αυξανόμενη νομική τρομοκρατία της ακροδεξιάς
κυβέρνησης Όρμπαν εναντίον των αλλοδαπών και των αστέγων. Το κακό είναι ότι
όχι μόνο δεν κρύβει τις προθέσεις του αλλά
μοιάζει να τις βροντοφωνάζει σε κάθε (μα
κάθε) σκηνή, κάτι που τελικά κάνει την ταινία όχι μόνο προφανή αλλά και... αφελή. Τα
διδακτικά κοντινά στα πρόσωπα των ηθικών
αυτουργών, η παραδειγματική τιμωρία των
ενόχων, η θορυβώδης μουσική στις έντονες
σκηνές και οι αναμενόμενες (έως και κλισέ)
ανατροπές δε βοηθούν την εξαιρετικά καλογυρισμένη ταινία (το γεγονός ότι κατάφερε
να ελέγξει τόσο πολλά σκυλιά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων προκαλεί αυτόματα τον
θαυμασμό) να σπρώξει κάτω από το χαλί τις
αδυναμίες της, κυρίως το γεγονός ότι χειρίζεται χονδροειδώς τα εξ ορισμού πολύ ενδιαφέροντα κοινωνικά θέματα. Ακόμα και το ίδιο
το σενάριο μοιάζει να κάνει κύκλους χωρίς
να θέλει να αποφασίσει να δώσει μια ουσι-
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αστική κατεύθυνση στην ιστορία, άλλοτε
θυμίζοντας παραδοσιακό δράμα, άλλοτε
ταινία ενηλικίωσης και άλλοτε καθαρόαιμο
θρίλερ (με γενναίες δόσεις splatter!), κάνοντας το φιλμ να μοιάζει σχιζοφρενικό, υπερβολικά εκτενές και γεμάτο περιττές σκηνές (ή
τουλάχιστον σκηνές που διαρκώς επαναλαμβάνονται, όπως οι συνεχείς αντιδράσεις των
σκύλων στη μουσική ή οι ατέλειωτες στιγμές
εκδίκησης των τετράποδων).
Και είναι πραγματικά κρίμα να συμβαίνει
αυτό σε μία ταινία που αντιλαμβάνεσαι ότι
χρειάζεται ικανότητα για να γυριστεί και η
οποία αποτελείται μεμονωμένα από σκηνές
απείρου κάλλους (όπως εκείνες τής καθημερινότητας του Χάγκεν, λίγο μετά τον αποχωρισμό του από τη Λίλι). Ίσως ο Μούντρουτσο
θα έπρεπε να αρχίσει να υπολογίζει στα
επόμενα σκηνοθετικά του σχέδια και καλύτερους συνεργάτες στο σενάριο, γιατί προς
το παρόν αποδεικνύεται ανεπαρκής στην
ανάπτυξη πραγματικά πρωτότυπων ιδεών σε
ολοκληρωμένες ιστορίες (κάτι που συνέβη
και στο προηγούμενο φιλμ του, που άντλησε
μεν έμπνευση από τον «Frankenstein» της
Μέρι Σέλεϊ, χωρίς να καταφέρει να οδηγηθεί
πουθενά…).
Ο Χάγκεν, πάντως, ενδεχομένως να είναι
και ο πιο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της
καριέρας του Μούντρουτσο (είναι σίγουρα
ο πιο ολοκληρωμένος της ταινίας), ο οποίος,
σε αντίθεση με τους ανθρώπινους χαρακτήρες, ακολουθεί μια συγκεκριμένη προσωπική
ιστορία μέχρι να ξανασυναντήσει το πρώην
αφεντικό του, αλλαγμένος, συνειδητοποιημένος και πλέον γεμάτος εμπειρίες που διαμορφώνουν μια καινούργια προσωπικότητα. Τα
ενδιάμεσα στάδια - επεισόδια της διαδρομής
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του ίσως είναι λίγο παραπάνω τυχαία από
όσο θα έπρεπε, δίνουν, όμως, την ευκαιρία
στους κλασικούς ηθοποιούς της φιλμογραφίας του σκηνοθέτη να πραγματοποιήσουν
εκτενή (ή πάρα πολύ σύντομα, όπως η «blinkand-you’ll-miss-her» εμφάνιση της Ορσόλια
Τοθ) cameos, συμπεριλαμβανομένου και του
ίδιου του Μούντρουτσο. Στην τελική, ο «Λευκός Θεός» μπορεί να μην επαναπροσδιορίσει
την πίστη σου, όμως, σίγουρα θα γεμίσει το
μυαλό σου εντυπωσιακές εικόνες. Αν, όμως,
δεχτεί κάποιος ότι ο ουσιαστικός σκοπός τού
φιλμ ήταν να προβληματίσει, η αποστολή του
πρέπει να θεωρηθεί μάλλον αποτυχημένη.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Έψαχνες να βρεις μια ιστορία με ένα
σκυλάκι για τα Χριστούγεννα; Βρήκες
το σκυλάκι, ετοιμάσου, όμως, να συναντήσεις μια μάλλον σκληρή ιστορία, της
οποίας η βία απέχει αρκετά από αυτό
που θα όριζες ως «χριστουγεννιάτικο»
φιλμ. Αναζητούσες μια ταινία κοινωνικού προβληματισμού; Βρήκες τον προβληματισμό αλλά μάλλον πήρες δώρο
κι ένα τεράστιο δάκτυλο που κουνιέται
μπροστά στο πρόσωπό σου διδακτικά,
στη μεγαλύτερη διάρκεια της ταινίας.
Έψαχνες απλά δράση, βρε αδελφέ; Την
πέτυχες τη δράση, όμως είσαι σίγουρος
πως είσαι προετοιμασμένος και για μια
ιστορία που χτίζει μεθοδικά προς ένα
βεβιασμένο ηθικό δίδαγμα; Σε κάθε
περίπτωση, μαζί με τα καλά, θα λάβεις
και αρκετά μέτρια στοιχεία, γεγονός
πραγματικά εκνευριστικό γιατί όταν το
φιλμ πετυχαίνει, χτυπάει ψηλά. Όταν,
όμως, αστοχεί, προκαλεί αβίαστα το
ειρωνικό μειδίαμα. Γιατί, Θεέ;
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SAINT LAURENT:
Η ΧΡΥΣΗ ΕΠΟΧΗ (2014)
(SAINT LAURENT)

Είδος
Δραματική Βιογραφία

του Ηλία Φραγκούλη

Σκηνοθεσία
Μπερτράν Μπονελό

Βίος, έργα κι αμαρτίες του σχεδιαστή μόδας Ιβ Σεν
Λοράν, κατά τη διάρκεια της περιόδου 1967 – 1976.

Καστ
Γκασπάρ Ουλιέλ,
Ζερεμί Ρενιέ,
Λουί Γκαρέλ,
Λεά Σεντού,
Αιμελίν Βαλάντ

Η δεύτερη στη σειρά ταινία με θέμα τη ζωή τού Ιβ Σεν Λοράν
μέσα στο 2014 έρχεται από έναν άνισο Γάλλο σκηνοθέτη και
προστατευόμενο των Καννών, τον Μπερτράν Μπονελό. Σε
αντίθεση με το άλλο φιλμ τού Τζαλίλ Λεσπέρ, το οποίο επιχείρησε να μας δώσει μια πληρέστερη εικόνα του προσωπικού
(και μυστηριώδους σε αρκετά σημεία) βίου και της καριέρας
τού διάσημου σχεδιαστή, το «Saint Laurent» δεν προσθέτει
απολύτως τίποτα σε σχέση με τη «μυθολογία» γύρω και πίσω
από το όνομα του Λοράν, αν και καταφέρνει να ξεπερνά τον
προκάτοχό του σε… διάρκεια (κατά επιπλέον 45 λεπτά!).
Και δεν πρόκειται περί ανικανότητας του μοντέρ…

Διάρκεια
150’
Διανομή
ODEON

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας μόδιστρος
που τα έχει μ’ έναν
μικροτσούτσουνο και
τρώει κόμπλες γιατί δεν
έχει έμπνευση. Αφού
είσαι συνέχεια χαπακωμένη, μαρή!
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Ο Μπονελό επικεντρώνει στη μετά Μοντριάν περίοδο και
ξεπετάει με σχετική ευκολία τα τέλη των 60’s (με ένα split
screen επικαίρων και ενός χαρακτηριστικού κομματιού από
τις κολεξιόν του Λοράν ως τις αρχές του ’70), για να σταθεί
περισσότερο στη δεκαετία της ελευθεριότητας, των ναρκωτικών, του σεξ και μιας δημιουργικής και εσωτερικής αναζήτησης (αν όχι και καμπής), ολοκληρώνοντας στα 1976, με
την περίφημη ρωσική κολεξιόν (στην οποία έδωσε ιδιαίτερο
βάρος και ο Λεσπέρ, προκαλώντας ένα ριψοκίνδυνο… déjà
vu, αν καταλαβαίνεις που θέλω να το πάω).
Η αίσθηση ότι ο σκηνοθέτης δεν ενδιαφέρεται και τόσο για
τον ήρωά του πλανάται σταδιακά στο φιλμ, το οποίο οδηγείται σε μια αφηγηματική αποσύνθεση, λες και το ίδιο ακόμη
βρίσκεται υπό την επήρεια των χαπιών και του αλκοόλ που
κατανάλωνε με αυτοκαταστροφικές τάσεις ο Λοράν. Οι
χαρακτήρες σκιαγραφούνται επιδερμικά ή, στη χειρότερη
περίπτωση, σαν τέρατα (δώσε προσοχή στα παρασκήνια των
ραφτάδικων), τα οποία φιλμάρει δίχως διάθεση σαρκασμού
ο Μπονελό. Στην τελική, με την απουσία τού όποιου χιούμορ
να πλήττει τη ματιά τού Μπονελό, το «Saint Laurent» κατα-
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λήγει να μοιάζει με τη φθονερή απεικόνιση
μιας εποχής που τουλάχιστον ήξερε να ναρκισσεύεται καλύτερα από το σήμερα.
Αν και δεν θα δεις πολλή μόδα στην ταινία,
το vintage μέρος και η ανασύσταση των 70’s
έχουν δουλευτεί σωστά, οι σκηνές στις disco
αναδίδουν μια παρακμιακή νωχελικότητα
πάνω από τα neon φώτα και το ξεφτισμένο
glam, η επιλογή των τραγουδιών είναι σκέτο
θαύμα (και καθόλου αναμάσημα) και η
σκηνή της «μεταμόρφωσης» της Βαλέρια
Μπρούνι Τεντέσκι από τον μόδιστρο συμπυκνώνει και σχολιάζει ευφυώς, μέσα σε ελάχιστα λεπτά, όλη τη φιλοσοφία της πολιτικής τού στιλ. Αλλά σε δυόμιση ώρες, και η
φόδρα τού κρέμεται του «Saint Laurent» και
θες να ψάξεις και την ούγια, μη και σε «δούλεψε» ο καλλιτέχνης…

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Πας για haute couture και βγαίνεις…
απ’ τη Λόλα! Χωρίς να κάνει focus στον
σχεδιαστή, ο όποιος στόχος τού Μπονελό χάνεται μέσα από μια σειρά σκηνών με parties, ψωνιστήρια και ολίγη
από πασαρέλα, για να… σπάσει τακούνι
στο τελευταίο και άτσαλο σε χωροχρόνους σαραντάλεπτο, στο οποίο θα
ηττηθούν ακόμη κι εκείνοι που, έστω,
θαύμαζαν κάτι από την εικόνα. Μικρή
μερίδα των fashion freaks θα αναστενάξει, αλλά ο χρόνος δίνει και σ’ αυτό…
«διπλό» νόημα.
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Ο ΕΠΙΦΑΝΗΣ
ΑΓΝΩΣΤΟΣ (2014)
(UN ILLUSTRE INCONNU)

Είδος
Ψυχολογικό Θρίλερ
Σκηνοθεσία
Ματιέ Ντελαπόρτ
Καστ
Ματιέ Κασοβίτς,
Μαρί-Ζοζέ Κροζ,
Σιβόν Φίνεραν,
Ερίκ Καραβακά
Διάρκεια
118’
Διανομή
WEIRD WAVE

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας μεσίτης που
μασκαρεύεται τη ζωή
άλλων και μπουκάρει
και στα σπίτια τους.
Καλή φάση, αλλά είναι
και… γαλλικό!
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της Ιωάννας Παπαγεωργίου
Ο Σεμπαστιάν Νικολά ζει, αλλά… δεν υπάρχει. Μεσίτης στο επάγγελμα, έχει αναπτύξει επαγγελματικές
τεχνικές μεταμφίεσης και μίμησης ώστε να περνάει
τις προσωπικές του στιγμές ζώντας τη ζωή κάποιων
από τους πελάτες του. Η ιδιόρρυθμη ρουτίνα του,
όμως, έρχεται τα πάνω κάτω όταν αρχίζει να ζει ως ο
μισάνθρωπος, κρυψίνους, διεθνώς επιφανής βιολιστής, Ανρί ντε Μοντάλτ.
Αυτός ο «Επιφανής Άγνωστος» διαθέτει μια εξαιρετική,
αποστομωτική, άκρως ιντριγκαδόρικη εναρκτήρια σεκάνς,
μια θαυμάσια, αναπάντεχη και γόνιμη σεναριακή ανατροπή
λίγο μετά τα μισά του, μια ευστοχότατη, πολυμορφική, αλλά
κούφια ερμηνεία από τον Κασοβίτς (και ως Νικολά, και ως
ντε Μοντάλτ), υποβλητική ατμόσφαιρα, και άλλη μια ενδιαφέρουσα ανατροπή / υπαρξιακό στοχασμό στο φινάλε. Ένα
θρίλερ, όμως, είτε είναι ψυχολογικό, είτε είναι αστυνομικό
(όπως… μεταμφιέζεται αυτό το φιλμ στο τελευταίο ημίωρο
του), οφείλει πάνω απ’ όλα να χτίζει και να συντηρεί το
σασπένς και μεταξύ των όποιων απρόβλεπτων, απότομων
αφηγηματικών στροφών του, και μεταξύ αρχής και τέλους
του. Και σε αυτό το σημείο, αυτός ο «... Άγνωστος» σαφώς
αποτυγχάνει. Γιατί όσο και αν είναι δεόντως μετρημένος,
λιτός και υπόκωφος στους διαλόγους, στις ερμηνείες, στα
χρώματα, στο φως, και στη μουσική του επένδυση, είναι
εντελώς ανοικονόμητος στη διάρκειά του - στο χρόνο δηλαδή
που χρειάζεται για να διηγηθεί την ιστορία του.
Τι να σου κάνει, λοιπόν, η ερμηνευτική ευφυΐα τού - πάλαι
ποτέ πολλά υποσχόμενου και σκηνοθέτη - Κασοβίτς («Το
Μίσος»), που σκαρφίζεται τον «πραγματικό» Νικολά, άτριχο,
χλωμό και αποστεωμένο, κατ’ ουσίαν ως άγραφο πίνακα,
να αποκτά αληθινή υπόσταση, ταυτότητα και σημασία μόνο
όταν υποδύεται κάποιον άλλο; Τι να σου κάνουν η έξοχα
ενορχηστρωμένη αρχή, το απίθανο twist μετά τα μισά και
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το υποδειγματικό παράλληλο μοντάζ που
το ακολουθεί (και όπου, ιδανικά, θα έπρεπε
να βάλει τελεία αυτή η ταινία), όταν όσα
μεσολαβούν αποκλιμακώνουν το σασπένς,
καθώς θα μπορούσαν να γίνουν αντιληπτά
και να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στον
μισό χρόνο εξιστόρησης; Τι, τέλος πάντων,
να σου κάνει η τελική ανατροπή, όταν το
αστυνομικό μυστήριο που προηγείται ελάχιστα στέκει ή πείθει, και όταν σχεδόν όλο το
φιλοσοφικό, ειδικό της βάρος ακυρώνεται
από την επεξηγηματική αφήγηση off, που
στο τρίβει στη μούρη; Επεξήγηση, που γίνεται ακόμα πιο εκνευριστικά απογοητευτική,
αν αναλογιστείς πως μετά από δύο σχεδόν
ώρες φλύαρης… σιωπής, αυτός ο «... Άγνωστος» υποκύπτει σε αναίτια, απολογητική
λογοδιάρροια.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Καλοστημένο, καλοσκηνοθετημένο
θρίλερ, με ουκ ολίγες καλές ιδέες και μια
σπουδαία, πολλαπλή ερμηνεία από τον
Κασοβίτς. Ξέχνα, όμως, το σασπένς και
τις εύστοχες φιλοσοφικές προεκτάσεις
(που σου λέει ξεκάθαρα ότι θα ήθελε να
έχει), περί αλλοτρίωσης και ουσιαστικής
ανυπαρξίας τού σύγχρονου, παγκοσμιοποιημένου ανθρώπου, ειδικά αν έχεις ήδη,
και τουλάχιστον για μια φορά, βιώσει την
εμπειρία τού ατρόμητου και προκλητικού
αριστουργήματος του Ντέιβιντ Φίντσερ,
«Fight Club». Με άλλα λόγια, αν δεν λες
«γαλλική ταινία να ‘ναι, και ό,τι να ‘ναι»,
επίλεξε να… ζήσεις την - κινηματογραφική - ζωή κάποιου άλλου.
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Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ (2013)

Είδος
Δράμα Φαντασίας
Σκηνοθεσία
Κωνσταντίνος Κουτσολιώτας
Καστ
Τέο Αλμπάνης,
Βαγγέλης Μουρίκης,
Έφη Παπαθεοδώρου
Διάρκεια
105’
Διανομή
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας Έλληνας του
Λονδίνου και πάει στο
χωριό του για να γράψει
βιβλίο. Ο Μορφέας κλέβει την παράσταση.
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του Άγγελου Μαύρου
Νεαρός Έλληνας του Λονδίνου, χωρίς δουλειά και
χρεωμένος στην τράπεζα, ξαναγυρνάει στη Σιάτιστα,
στο ερειπωμένο σπίτι τού εκεί θανόντα «φευγάτου»
πατέρα του, που άφησε μικρός μαζί με τη μάνα του.
Αυτή δεν το ξέρει, το παρελθόν και η λογική τού
κάνουν χουνέρι, κάτι ντόπιοι θα του δώσουν βοήθειας ή αναθέματος χέρι. Γράφει βιβλίο. Θα βγάλει
το χειμώνα;
Δείχνει και κολεκτιβίστικο μεταξύ Ελλάδας - Αγγλίας diy
πείσμα και κινηματογραφιτζίδικες αρετές ο βιοποριζόμενος
στην Αλβιώνα ως FX animator Κωνσταντίνος Κουτσολιώτας,
αλλά προσώρας δεν κατέχει πώς να δένει το ξόρκι. Και ακόμη
κι επικαλούμενος πνεύματα όπως του Έντγκαρ Άλαν Πόου,
του Γκιγέρμο ντελ Τόρο και του Κώστα Καρυωτάκη, μοιραία
δε σε στοιχειώνει με το πρώτο του ρομαντικού (όπως Μπλέικ,
όχι όπως πίτσι πίτσι) ντουβρουτζά και καπελαδούρας θυμηδίας θριλεράκι ανδρικών εμμονών, ευσεβών πόθων ενδεών,
μεταξύ ύπνου και ξύπνιου παραλογισμών, υπό το κράτος μιας
οικογένειας και της τοπικής κοινωνίας σκοτεινών μυστικών.
Γιατί πες μου: την πουλεύεις χωρίς να φας χώμα μπαίνοντας
ζωντανός στον τάφο που σε καλεί σ’ ένα «εις το όνομα του
πατρός» μυστηρίου, υπαρξιακού χρονικού καμπής ζοριών
και με σκιάσεις φανταστικού ενδιαιτηματάκι; Όχι άπαξ κι
ο σκελετός του καθίσταται εν προόδω επίφοβα σαθρός ενώ
κι ο τσεβρές λερώνεται. Στην τολμηρού τουρλού διανομή &
καθοδήγηση με πιο αποσυνάγωγο τον Ανδρέα Ανδρεόπουλο
ως παπά με - ακούσια στα όρια της καρικατούρας - υφάκι,
στην παραπληρωματικά στα πεταχτά (δεισι)δαιμονιώδη
παρουσία εξαποδώ toons, στην υποψία τού ρομάντζου με
Μούσα ιντερνετάδικου, στο καραρεαλιστικό «χέρι» στον χρηματοπιστωτικό διάβολο και την ξεχασμένη «πίσω» ελληνική
περιφέρεια, στο τρεμοπαίζον της φλόγας τού κεριού τόνων
και διαθέσεων μεταξύ δέους και σάτιρας, στην αντι-αναπή-

PAGE 43

δηση του εκκλησιαστικού «κρύβε λόγια» α
λα «Πίσω από τους Λόφους».
Είναι... κρίμα καθώς επί ώρα η επινοητική
φωτογραφία δωματίου κάνει μικρά μαγικά
με το φως και τις γωνίες στα εσωτερικά
ετοιμόρροπης θαλπωρής, για το mini ιντερλούδιο τερατοκαραγκιοζακίου θα ‘βγαινε απ’
το μνήμα χειροκροτώντας η Λότε Ράινινγκερ,
η σοφίτα της εικαστικής ομάδας νιώθεται (αν
και σέρνεται mix’n’match ως το «Ο Νεκρός»
του Τζάρμους), και η άνεση της Παπαθεοδώρου και του Μουρίκη-στα-γνωστά-αλλάκάπως-αλλιώς μαζί με λίγο απ’ το «La Bruja
Muerta» των Active Member βοηθάνε τη
séance. Απλώς, κάπως θάβεται μόνο του
λόγω απειρίας και απορίας το παλικάρι. Και
δη Χειμώνα; Όχι για της εκράν αιωνιότητας
τον λειμώνα. Melancholy Star, ίσως σε κάποια
επόμενη ζωή...

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Μπορείς να ψυχανεμιστείς «Το Αγόρι
Τρώει το Φαγητό του Πουλιού» σε
graphic novel ανατύπωση α λα Λαβκραφτ για το κοινό τού τηλεοπτικού
«Στο Χωριό»; Αν ναι, (καλπάζει ο νους
σου και) άραξε. Αλλά το fan club του...
Βασιλιά, του B.D. Foxmoor και της
Θεοπούλας να δω πώς θα κάτσει πλάιπλάι στα καθίσματα του Τριανόν. Ακούς
«ελληνικό» ή «genre» και σε πιάνει
σύγκρυο; Μακριά.
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Η ΕΞΟΔΟΣ: ΘΕΟΙ
ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ (2014)
(EXODUS: GODS AND KINGS)

Είδος
Θρησκευτικό Έπος
Σκηνοθεσία
Ρίντλεϊ Σκοτ
Καστ
Κρίστιαν Μπέιλ,
Τζόελ Έτζερτον,
Μπεν Κίνγκσλεϊ,
Άαρον Πολ,
Σιγκούρνι Γουίβερ,
Τζον Τουρτούρο
Διάρκεια
150’
Διανομή
ODEON

η γνωμη του mr. klein

Η παλίρροια ήτανε
το κόλπο τού Μωυσή,
τελικά; Δεν μας τα
λέγανε καλά στα θρησκευτικά! (Κι είχα και
κάτω από τη βάση…)
PAGE 46 | FREE CINEMA | ISSUE#139

του Ηλία Φραγκούλη
Ο Μωυσής παίρνει από τη σκλαβιά των Αιγυπτίων
τετρακόσιες χιλιάδες Εβραίους και τους πείθει να διασχίσουν την Ερυθρά Θάλασσα… πεζοί! Ουπς! Στάσου.
Πριν από αυτό έχει ακόμα δύο ώρες έργο…
Η απώλεια του Όσκαρ σκηνοθεσίας το 2001 είναι ο μέγας
καημός τού Ρίντλεϊ Σκοτ και πιστεύω πως αν τα μέλη της
Ακαδημίας γνώριζαν τι θα επακολουθούσε… πεισματικά έως
σήμερα, θα του το έδιναν για το «Μονομάχο», για να μην το
φέρνει βαρέως η ανθρωπότητα!
Ας το δούμε πιο σοβαρά, όμως, διότι αν ο ίδιος πιστεύει πως
με τούτη την «Έξοδο» χτυπάει το επικό σινεμά του Σεσίλ
Μπ. ΝτεΜιλ και των «Δέκα Εντολών» (1956), τότε ο άνθρωπος… το έχει χάσει ολοκληρωτικά! Γιατί το σοβαρότερο
πρόβλημα της συγκεκριμένης ταινίας δεν είναι η διεκπεραιωτική σκηνοθεσία ενός… CGI έπους, αλλά η ανυπαρξία σκηνοθέτη και το σήκωμα των χεριών, η παράδοση των όπλων
μπροστά στην ψηφιακή τεχνολογία. Αυτό που σε άλλα επαγγέλματα αποκαλούν… «αυτόματο πιλότο».
Είναι ενδιαφέρον, σε μια χρονιά κατά την οποία ο Ντάρεν
Αρονόφσκι καταπιάστηκε επίσης με την Παλαιά Διαθήκη,
να παρατηρήσουμε τις διαφορές μεταξύ του «Νώε» και της
«Εξόδου». Στην πρώτη περίπτωση, έχουμε τον αντίποδα του
σινεμά του Σκοτ, ένα έργο με ευρήματα και κάθε διάθεση από
τον σκηνοθέτη του να «ανανεώσει» το είδος ή και την όλη
φιλοσοφία τού θεάματος (αν όχι και την Πίστη τού θεατή σε
κάτι πιο σύγχρονο κι εναρμονισμένο με new age σκεπτικά).
Στη δεύτερη περίπτωση, ο Σκοτ ξαπλώνει αναπαυτικά στην
«πολυθρόνα» της τεχνολογίας και… παραγγέλνει φανταχτερά «στολίδια» για να εξιτάρει τον θεατή, υποσχόμενος 3D
φαντασμαγορία exotica προσανατολισμού.
Από τη μια το περιεχόμενο, από την άλλη το τριπάκι του
entertainment. Προσωπικά, απολαμβάνω και τα δύο. Όταν,
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όμως, μια ταινία του 1956 με κάνει να περνάω καλύτερα, έστω και με την camp αισθητική ή την αφέλειά της, σε σύγκριση με την
ατονία και την ατολμία του Σκοτ, που μου
επιφυλάσσει ως μοναδικούς «άσσους» στο
μανίκι του τις επτά πληγές τού Φαραώ (ας μη
σχολιάσουμε τη… «λεύκανση» του κάστινγκ
του σογιού του Ραμσή γιατί θα γελάνε και
οι… πυραμίδες!) και ένα πελώριο, ψηφιακό
κύμα που παρόμοιό του έχουμε δει από το
director’s cut της «Αβύσσου» (1989) του
Κάμερον μέχρι το πρόσφατο «Interstellar»
του Νόλαν, για να μου τα σερβίρει ως
extravaganza επικών διαστάσεων σε φιλμ
διάρκειας 150 λεπτών, μετά συγχωρήσεως
αλλά το επικότερο πράγμα που βίωσα στην
αίθουσα ήταν… η αντοχή μου ως το τέλος!
Το βασικό μειονέκτημα στην «Έξοδο» είναι
η άρνηση του Σκοτ να αφηγηθεί τις «περιπέτειες» του Μωυσή ως παραμυθάκι. Έτσι,
με μια ονείρωξη ότι θα παρουσιάσει τούτο το
προϊόν - έπος σε μεγαλύτερες διαστάσεις από
τις προηγούμενες κινηματογραφικές μεταφορές του, περιμένει να πείσει τους ίδιους
πάνω-κάτω πελάτες να ψωνίσουν ξανά κάτι
τόσο γνωστό και μοσχοπουλημένο, χωρίς
να πιστεύει ακόμη και ο ίδιος πως έχει να
προσφέρει κάτι δικό του στο περιεχόμενο.
Το φιλμ στέκει μονάχα ως μια δακρύβρεχτη προπαγάνδα των βασάνων τού εβραϊκού λαού που ζητά την ελευθερία και μια
πατρίδα, με τόση θέρμη που σε βάζει σε σκέψεις για το αν ο Σκοτ, όπως και ο Μωυσής,
είναι ένας «κρυφός» ομοεθνής!
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
«Δέκα Εντολές», ξανά και ξανά! Κι ας
είναι και vintage. Αυτή εξακολουθεί να
είναι και η ομορφιά τους. Τούτο εδώ, σε
μερικά χρόνια, όχι μόνο δεν θα το θυμάται κανείς, αλλά ακόμη και η εξέλιξη
των οπτικών εφέ θα το κάνει να μοιάζει με… αθεόφοβη σπατάλη (και ουχί
ταλέντου, εννοείται!). Παιδάκι δεν θα
το χαρεί, ενήλικας θα το δει σα να του
είπανε να πάει να μεταλάβει Κυριακή
πρωί στην εκκλησιά. Όσο για το 3D
του, είναι η… όγδοη πληγή τού Φαραώ!
Τσάρλτον Χέστον, keep walking…
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ΚΟΙΝΟΣ ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗΣ
(2014)
Είδος
Δραματική Κομεντί
Σκηνοθεσία
Σωτήρης Τσαφούλιας
Καστ
Αντώνης Αντωνίου,
Βλαδίμηρος Κυριακίδης,
Ρένος Χαραλαμπίδης,
Πυγμαλίων Δαδακαρίδης,
Μαρκέλλα Γιαννάτου
Διάρκεια
80’
Διανομή
FEELGOOD

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι τύποι σε ένα
καφενείο και μιλάνε
για γυναίκες. Γκαρσόν,
πιάσε ένα φαρμάκι…
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του Παναγιώτη Παναγόπουλου
Τέσσερις άνδρες, ο καφετζής ενός χωριού και τρεις
πελάτες, αρχίζουν μια κουβέντα για τις γυναίκες και
τη σχέση τους με αυτές. Όπως προχωράει η συζήτηση, παρά τις πολλές διαφορές τους, βλέπουν ότι
καταλήγουν σε ένα κοινό στοιχείο, τον κοινό τους
παρονομαστή.
Δύο είναι οι βασικές διαπιστώσεις μόλις τελειώσει η προβολή του «Κοινού Παρονομαστή». Η πρώτη, ότι ο Σωτήρης
Τσαφούλιας έχει ταλέντο στο να κινεί την κάμερα σε κλειστό χώρο, χωρίς το γύρισμα να φαίνεται φτηνό ή λειψό και
η δεύτερη, ότι στην επόμενη ταινία του καλύτερα να γυρίσει
το σενάριο κάποιου άλλου ή να δουλέψει πάρα πολύ πριν να
πει ότι αρχίζει ξανά γυρίσματα. Αν μπορείς να ξεχωρίσεις τα
επιμέρους στοιχεία της ταινίας, θα διακρίνεις την τεχνική
επάρκεια του Τσαφούλια, αλλά και την εμφανέστατη απειρία
του στη συγγραφή σεναρίου.
Οι διάλογοι μπορούν να σου κάψουν τον εγκέφαλο και αυτό
δεν το γράφω επειδή συνηθίζω να κανιβαλίζω τις ταινίες,
αλλά επειδή το ό,τι λέγεται είναι απλώς ανυπόφορο. Οι τέσσερις κεντρικοί ήρωες αποτελούν βασικά σκίτσα χαρακτήρων, του καλόψυχου πατέρα, του «κάγκουρα», εκείνου που
θέλει μια ήσυχη ζωούλα και του καλοπροαίρετου ρομαντικού. Γύρω από τους καφέδες τους αρχίζουν να μιλούν για τις
γυναίκες, ο καθένας με τη δική του οπτική. Και χωρίς καμία
απολύτως πρωτοτυπία, αφού οι ατάκες τους είναι μια απλή
συρραφή αποφθεγμάτων αμπελοφιλοσοφίας και επιπέδου…
λευκώματος ή πίσω σελίδας ημερολογίου, που δεν δικαιολογεί χαρακτήρες, αλλά άτσαλα σχηματισμένους τύπους.
Ο ένας καμαρώνει για την κόρη του. Ο άλλος μιλά με αγάπη
για τη διετή σχέση του που πάει για γάμο. Ο τρίτος θέλει να
εκδικηθεί την πουτάνα που τον παράτησε και ο τέταρτος ανυπομονεί να συναντήσει από κοντά την τέλεια αδελφή ψυχή
που γνώρισε διαδικτυακά. Πες πες και ξαναπές, λίγο πριν
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το κεφάλι σου κουδουνίσει από την άδεια
φλυαρία, θα γίνει η «αποκάλυψη» (spoiler
alert, αν και δε θέλει μεγάλη φαντασία να το
σκεφτείς…) ότι και οι τέσσερις μιλούν για την
ίδια γυναίκα. Ο χαρακτήρας τής οποίας είναι
το ίδιο άχαρα γραμμένος, αφού ανάθεμα κι
αν καταλαβαίνεις τι στο διάολο θέλει τελικά,
γιατί κάνει όσα κάνει και παρουσιάζεται
στον καθένα με άλλο πρόσωπο, ενώ η μονότονη ερμηνεία της Μαρκέλλας Γιαννάτου δεν
βοηθάει την κατάσταση. Τουλάχιστον, οι τέσσερις πρωταγωνιστές είναι μετρημένοι στους
σχηματικούς χαρακτήρες τους.
Με ένα συμπαγές σενάριο θα μπορούσε να
επαινέσει κάποιος τον Τσαφούλια για την
ικανότητά του να κινηματογραφήσει τον ένα
και μοναδικό κλειστό χώρο της δράσης με
τρόπο που να απαλύνει τη θεατρικότητα. Οι
τετριμμένοι διάλογοι, ωστόσο, ακυρώνουν
κάθε θετική προσπάθεια και ο «Κοινός Παρονομαστής» φλερτάρει με το… μηδέν εις το
πηλίκον.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Αν το hobby σου είναι η συλλογή τσιτάτων, πάρε σημειωματάριο και μολύβι κι
άρχισε να γράφεις τους διαλόγους με το
που θα αρχίσει η ταινία. Θα χρειαστείς
πολλή αντοχή, αν έχεις συνηθίσει να
βλέπεις ταινίες με στοιχειωδώς καλογραμμένο σενάριο.
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