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εικονογραφηση: ηλιασ κυριαζησ

Editorial

Η

δεν σε νοιάζει καθόλου το σινεμά,
πια; Η συμπεριφορά του ελληνικού
κοινού απέναντι σε κατά γενική (μη
σου πω και παγκοσμίως) παραδοχή
εξαιρετικές ταινίες καταντά σήμερα δραματική. Και χωρίς κοινή πολιτική από τη διανομή,
τις αίθουσες, αν όχι και από την κριτική ακόμη,
μονάχα θα χειροτερεύει…
Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα τσουβαλιάζονται (θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τη
λέξη «διανέμονται»!) δέκα νέες ταινίες. Ενδεικτικά, θα αναφέρω το πώς κινήθηκαν τα δύο
καλύτερα φιλμ του περασμένου επταημέρου,
τα οποία δεν έχουν «πειρατευτεί» καν, για να
αντιληφθείς και το νόημα αυτής της παραμύθας, επιτέλους. Το «Foxcatcher», ταινία που
συγκεντρώνει παντού βραβεία, θα είναι ένας από
τους πρωταγωνιστές στα επερχόμενα Όσκαρ και
η παγκόσμια κριτική μιλά διθυραμβικά γι’ αυτό.
4.949 εισιτήρια σε 14 κινηματογράφους! Να πω
ότι δεν σου «μίλησε» το θέμα των δύο ολυμπιονικών της ελληνορωμαϊκής πάλης και το «εκκεντρικό» τους δράμα που βασίστηκε σε αληθινή
ιστορία; Να πω ότι κανένα σινεμά δεν ήταν

κοντά στο σπίτι σου και δεν ήθελες να «ξεβολευτείς»; «Πάντινγκτον». Η καλύτερη ταινία των
γιορτών, για όλη την οικογένεια και κάθε ηλικία.
12.730 εισιτήρια σε 97 κινηματογράφους! Δεν
ντρεπόμαστε λίγο, επιτέλους;
Θες συνολικά νούμερα αριστουργηματικών φιλμ
που ακόμη αγωνίζονται να φέρουν κόσμο στις
αίθουσες; Η «Ida» έχει φτάσει τα 22.142 εισιτήρια, ενώ σαρώνει ό,τι βραβείο υπάρχει στο εξωτερικό και πάει φουλαρισμένη για τα Όσκαρ. Οι
«Ιστορίες για Αγρίους» που θα έπρεπε να έχουν
κάνει μια τρακοσάρα ως λαϊκή και πλέον επίκαιρη
κωμωδία, βρίσκονται στα 33.316 εισιτήρια!
Και οι συνάδελφοί μου σιωπούν. Στον πούτσο
καβάλα! Περισσότερο τους «καίει» αν θα πάει
ο Χάρης Παπαδόπουλος στο Ελληνικό Κέντρο
Κινηματογράφου, παρά τα εισιτήρια που κάνουν
οι ελληνικές ταινίες! «Η Έκρηξη» που ξεσκίστηκε στα «αστεράκια» και την προβολή από τον
Τύπο έχει κάνει 4.188 εισιτήρια, ενώ η νέα κυκλοφορία του πιο mainstream «Κοινού Παρονομαστή» καταποντίστηκε με άνοιγμα 2.926 εισιτηρίων! Ας πάει ο Χάρης, ρε παιδιά. Μια θεσούλα
είναι. Αφού τις ταινίες δεν τις βλέπει κανένας!

Hλίας Φραγκούλης
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H TAINIA Tησ εβδομαδασ

ΧΟΜΠΙΤ: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ
ΠΕΝΤΕ ΣΤΡΑΤΩΝ (2014)
(THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES)

Είδος
Επική Φαντασία
Σκηνοθεσία
Πίτερ Τζάκσον
Καστ
Μάρτιν Φρίμαν,
Ίαν ΜακΚέλεν,
Ρίτσαρντ Άρμιτατζ,
Ορλάντο Μπλουμ,
Εβάντζελιν Λίλι,
Έινταν Τέρνερ,
Λουκ Έβανς,
Λι Πέις,
Κέιτ Μπλάνσετ
Διάρκεια
144’
Διανομή
VILLAGE FILMS

η γνωμη του mr. klein

Το κοντό με τις βρωμοποδάρες είναι και πάλι
εδώ, για να μας γκαστρώσει με το δαχτυλίδι
του. Ήταν σίγουρα η
ταινία ή είχανε «φορτώσει» κανένα video game;
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της Ιωάννας Παπαγεωργίου
Αφού ανακτούν το βασίλειο του Έρεμπορ και τους
αμύθητους θησαυρούς του, ο Μπίλμπο και οι 12 νάνοι
βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν παράφρονα Θόριν
εντός των τειχών, και με στρατιές ανθρώπων (της
λίμνης), ξωτικών (του δάσους), όρκ, τελωνίων και
μεταλλαγμένων νυχτερίδων, εκτός των τειχών.
Ψύχραιμα, και όσο το δυνατόν αντικειμενικά, αυτό το τρίτο
μέρος, που ολοκληρώνει την κινηματογραφική τριλογία του
«Χόμπιτ» και βάζει τελεία (με τα μέχρις στιγμής δεδομένα,
τουλάχιστον) στην επί της μεγάλης οθόνης, με τον έναν ή τον
άλλον τρόπο θρυλική πλέον, κοσμογονική περιπλάνηση του
Τζάκσον στη Μέση Γη, είναι μια καλή ταινία. Σκηνοθετημένη με ασύλληπτη, υποδειγματικά εύγλωττη δεξιοτεχνία,
που σου επιτρέπει κάθε στιγμή να αντιλαμβάνεσαι τι και πώς
ακριβώς συμβαίνει σε κάθε σπιθαμή τού κάδρου, ποιός και
τι βρίσκεται πού, ποιος πολεμάει ποιον, πώς εκρήγνυται και
εξελίσσεται η δράση, αλλά και ποιος, πώς και γιατί σιωπά
(όλα τους χαρακτηριστικά της μαεστρίας του Τζάκσον, που
γίνονται άμεσα, στο σύνολό τους αντιληπτά, από την εναρκτήρια κιόλας, μεγαλειωδώς περίπλοκη και εκτενή σκηνή της
επίθεσης του Σμογκ στην πόλη της Λίμνης). Με υποβλητικά,
«σούπερ-ντούπερ», πιο high-tech και ρεαλιστικά… πεθαίνεις,
ειδικά εφέ.
Με ένα HD, 48fps ή απλά HFR (High Frame Rate) 3D να
έχει ξεπεράσει όλες τις παιδικές του ασθένειες, προσφέροντας κρυστάλλινες, διαυγείς, κελαρυστές, ξεκούραστες,
φυσικά ανάγλυφες, κινούμενες εικόνες, και να αποδεικνύει,
αδιαμφισβήτητα πια, πως έτσι πρέπει να προβάλλονται όλες
οι στερεοσκοπικές ταινίες δράσης: χωρίς την κουραστική
θολούρα που προκαλείται από τη γρήγορη κίνηση ανθρώπων και αντικειμένων, ή τη «λασπουριά» που μαστίζει
συχνά τις 3D προβολές (ειδικά όσων φιλμ δεν έχουν γυριστεί για 3D, αλλά απλά έχουν μετατραπεί). Με ηθοποιούς,

PAGE 7

που στέκονται επιβλητικοί στο ύψος των
περιστάσεων, πλάθουν χαρακτήρα χωρίς
πολλά-πολλά λόγια, επικοινωνούν ακόμα
και με τις σιωπές τους και δεν αφήνουν το
CGI και μη υπερθέαμα που τους περιβάλλει
να τους καταπιεί. Με τρεις τουλάχιστον
σκηνές ανθολογίας (την προαναφερθείσα,
εναρκτήρια, εκείνη κατά την οποία ο Θόριν
αντιμετωπίζει τους δαίμονές του, πάνω σε
ένα ολόχρυσο, παραισθησιογόνο δάπεδο, και
την - ουσιαστικά αντανάκλαση της τελευταίας - τελική μονομαχία με τον Άζογκ πάνω
στον πάγο) και μια που (αν και όχι απολύτως
απαραίτητη, τελικά) αποκαθιστά ευφάνταστα την αδικία τού - μικρότερου ή μεγαλύτερου - ψαλιδίσματος της παρουσίας δύο εκ
των πιο εμβληματικών ηρώων στο σύμπαν
τού Τόλκιν (της Γκαλάντριελ και του Σάρουμαν) από την κινηματογραφική τριλογία του
«Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» . Επιπλέον,
αυτή η «Μάχη», καθώς η αφηγηματική
της ροή είναι εύρυθμη, ανεμπόδιστη από
φλυαρίες / παραγεμίσματα ή υποχρεωτικές
συμπτύξεις και πολλαπλά, κοφτά φινάλε,
καταφέρνει να αποφύγει τόσο τις ατέλειες
του «Αναπάντεχου Ταξιδιού», όσο και της
«Επιστροφής του Βασιλιά» (στην πρωτότυπη τουλάχιστον προβολή του, αφού η σχεδόν πεντάωρη, αγαπημένη, special edition
του, είναι σαφώς πιο ισορροπημένη).
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Συναισθηματικά, όμως, και ομολογουμένως
υποκειμενικά, αυτή «Η Μάχη των Πέντε
Στρατών» ούτε αντάξια των υποσχέσεων που
είχε αφήσει η προηγούμενη «Ερημιά του
Νοσφιστή» στέκεται, ούτε ως ιδανικό αντίο
στην κινηματογραφική, α λα Τζάκσον εκδοχή
τού τολκινικού σύμπαντος προκύπτει. Ίσως
μου φταίει το γεγονός ότι στο μεγαλύτερο
μέρος της είναι ακριβώς ό,τι λέει ο τίτλος της:
μια μάχη, έξω από τα τείχη του Έρεμπορ.
Και ως τέτοια υπολείπεται, σαφώς, και σε
πρωτοτυπία και σε δραματουργικές εντάσεις
από εκείνη την ανάλογη της πολιορκίας του
Helm’s Deep των «Δύο Πύργων», που και
πιο πολύπλοκη, αφού συνέβαινε μέσα στη
μαύρη νύχτα υπό καταρρακτώδη βροχή, και
πιο απέριττη ήταν στην κινηματογράφησή
της. Ίσως με ενοχλεί η αίσθηση ότι οι παλιοί
γνώριμοι και πιο αγαπημένοι ήρωες - συνοδοιπόροι και πυξίδα μας (και) σε αυτό το
ταξίδι έχουν αδικαιολόγητα περιορισμένη και
αποσπασματική παρουσία. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους περισσότερο ή εντελώς
απόντες στο βιβλίο Γκάνταλφ και Λέγκολας
(τους οποίους «Η Ερημιά του Νοσφιστή» μας
είχε προϊδεάσει ότι θα απολαμβάναμε ως
κανονικούς πρωταγωνιστές).
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Αναφέρομαι κυρίως στον Μπίλμπο του
υπέροχου Φρίμαν, που αντίθετα με τον
Φρόντο και τον Σαμ στην «Επιστροφή του
Βασιλιά», απομακρύνεται συχνά-πυκνά από
το επίκεντρο αυτού του φιλμ, στερώντας
του σημαντικό κομμάτι από το συγκινησιακό του εκτόπισμα. Κομμάτι που νεοφερμένοι χαρακτήρες σαν τον Μπαρντ και τον
- σφόδρα αμφιλεγόμενο - Θραντουίλ δεν
προλαβαίνουν να αναπληρώσουν, παρά τον
- δυσανάλογα - extra χρόνο που τους δίνεται.
Ίσως, πάλι, μου φταίει η διαπίστωση ότι το
πολλά υποσχόμενο ρομάντζο στο προηγούμενο, δεύτερο μέρος, μεταξύ της ξωτικού
Τόριελ και του νάνου Κίλι δεν πάει ουσιαστικά πουθενά, πέρα από μια ακαταμάχητα
συγκινητική, αλλά αμήχανη κατάληξη, που
αποκτά αξία μόνο ως - φαιδρό - κίνητρο της
μοναχικότητας του Λέγκολας, αλλά και της
σχετικής αντιπάθειας που τρέφει για τους
νάνους στην αρχή της τριλογίας του «Άρχοντα», «Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού».
Ίσως, τέλος, με χάλασε το χιούμορ, που αν
και δεόντως παρόν και εδώ ώστε να γλιτώσει
το σύνολο από τις βαρύγδουπες κορόνες, δεν
εκπορεύεται πια από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές, αλλά από έναν εντελώς περιφερειακό, μονοδιάστατο, γελοίο και αντιπαθητικό
χαρακτήρα: τον υπηρέτη του Άρχοντα της
Λιμνούπολης, Άλφριντ.
Πάμε πάλι από την αρχή. Σε μια από τις
δύο ανησυχητικές απορίες / κακούς οιωνούς που κλήθηκε να λύσει / ξορκίσει κατ’
αρχή το «Ένα Αναπάντεχο Ταξίδι». Είχε εν
τέλει νόημα ή αξία η απόφαση του Τζάκσον
να αναγάγει και το - μια σταλιά ως βιβλίο
- «Χόμπιτ» σε πολύωρη τριλογία; Η απάντησή μου είναι και πάλι «όχι», με μερικά,
σωτήρια «αλλά», συν ένα βροντερό, αδιαφιλονίκητο «ωστόσο», αυτή τη φορά: καλύτερα ωστόσο να το έκανε δύο ταινίες, όπως
αρχικά σχεδίαζε.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Τα έχουμε ξαναπεί, να τα ξαναλέμε;
Άντε, ‘ντάξει… Ναι, αν είσαι fan του
Τόλκιν, ή / και της επικής φαντασίας, ή
/ και του Τζάκσον, ή / και του high-tech
3D, ή / και της μόδας τής κινηματογραφικής αφήγησης σε τρία ή περισσότερα
μέρη - επεισόδια, ή / και των ενήλικων παραμυθιών (χριστουγεννιάτικες)
μέρες που είναι, ή / και της σινεφίλ…
υπομονής (αν και 17 λεπτά μικρότερη
από την «Ερημιά του Νοσφιστή»,
πολύ ζωή θα σου… κάψει και αυτή η
«Μάχη»). Όχι, σε κάθε άλλη.
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MAGICAL GIRL (2014)

Είδος
Θρίλερ
Σκηνοθεσία
Κάρλος Βερμούτ
Καστ
Μπάρμπαρα Λένι,
Λουίς Μπερμέχο,
Χοσέ Σακριστάν,
Λουθία Πογιάν,
Ιζραέλ Ελεχάλδε
Διάρκεια
127’
Διανομή
WEIRD WAVE

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας απολυμένος
καθηγητής με κόρη του
θανατά που θέλει να
κάνει δικό της το φορεματάκι Γιαπωνέζας star
που ‘χει για ίνδαλμα. Και
μετά κάνει σεξ με μια
παντρεμένη που θέλει
ν’ αυτοκτονήσει, ενώ
κάπου μπλέκει κι ένας
παππούς μ’ ένα puzzle!
Το υπόλοιπο «κόβει»
μέσω Λαμίας…
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του Γιάννη Σμοΐλη
Απελπισμένος πατέρας που θέλει να ικανοποιήσει
την επιθυμία της άρρωστης κόρης του, να αποκτήσει
το φόρεμα και το ραβδί μιας Γιαπωνέζας τηλεστάρ,
οδηγείται σε ηθικά αμφιλεγόμενες πράξεις που
εμπλέκουν, επίσης, την καταθλιπτική σύζυγο αλαζόνα ψυχιάτρου κι έναν ηλικιωμένο, συνταξιοδοτημένο καθηγητή.
Το «Magical Girl» είναι μια ταινία ήπια μισανθρωπική. Στάλα
συμπόνιας δεν χαραμίζει για το ταλαίπωρο είδος μας. Βλέπει
στον άνθρωπο καλές προθέσεις, κοιτάσματα αγάπης, κουράγιο, δύναμη αλλά όλα αυτά, στο φινάλε, τα επιστρατεύουμε
μόνο και μόνο για να κάνουμε μεγαλύτερο κακό στον άλλο.
Πιστεύοντας, δε, ότι έχουμε όλα τα δίκια τού κόσμου ακόμα
κι όταν καταστρέφουμε. Είναι μια ταινία βαθιά κυνική, ειρωνική, αδίστακτη αλλά και ύπουλα διασκεδαστική. Γιατί την
ώρα που σε τσακίζει εκθέτοντας τα εγκλήματα που διαπράττονται στο όνομα της αγάπης, την ίδια στιγμή σε αναγκάζει
να γελάς. Άραγε, μπορείς να αφαιρέσεις απ’ την ανθρώπινη
τραγωδία αυτό το στοιχείο, το χιούμορ; Μάλλον όχι. Για ένα
αποστασιοποιημένο βλέμμα, όλα αυτά δεν είναι παρά ένα
μακάβριο αστείο.
Αποστασιοποιημένη είναι, λοιπόν, η θέαση του σκηνοθέτη
Κάρλος Βερμούτ. Και μια τέτοια προσέγγιση επιβάλλει και
στον θεατή. Το φιλμ θέτει ηθικά διλήμματα μέσα σε μια
θριλερική ατμόσφαιρα αμφισημίας και υπαρξιακού πανικού,
αλλά οι απαντήσεις δίνονται μέσω της φόρμας. Που είναι οριακά περιπαικτική και ανέμελη. Ο Βερμούτ σαρκάζει, υπόγεια,
τους ήρωές του, δεν τονίζει υπερβολικά το δράμα, αρνείται
να εκβιάσει την οποιαδήποτε συγκίνηση. Για την ακρίβεια,
«διαλύει» τη συγκίνηση μέσα στο οξύ τής αμοραλιστικής του
διάθεσης. Η ιστορία προβάλλει αρχικά μια καταγγελτική όψη
(όποιος θέλει, φυσικά, μπορεί να αντλήσει κοινωνικοπολιτικά
«μηνύματα» σχετικά με την οικονομική κρίση που ολοκλη-
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ρώνει την ηθική κατάπτωση, σπρώχνοντας
τα άτομα σε ειδεχθείς πράξεις) αλλά, σε
σύντομο χρονικό διάστημα, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό που ενδιαφέρει τον Βερμούτ
είναι η νουαρική διάσταση του έργου κι όχι,
για παράδειγμα, ένα είδος σκληρού κοινωνικού ρεαλισμού.
Πράγματι, σαν ατμοσφαιρικό νεο-νουάρ της
αστικής σήψης μετά την οικονομική κρίση,
η ταινία λειτουργεί άψογα. Πάνω απ’ όλα,
όμως, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια σκηνοθετική (και σεναριακή) άσκηση ύφους.
Οι σπονδυλωτές ιστορίες που τέμνονται,
το μετρημένο στυλιζάρισμα, ο αργός αλλά
καθηλωτικός ρυθμός και, βέβαια, οι συνεχόμενοι σεναριακοί ελιγμοί ή οι ανατροπές με
το υπολογισμένο εφέ τους, όλα δείχνουν ότι
ο Βερμούτ είναι σε διαδικασία διαμόρφωσης
ύφους. Δεν «καίγεται» τόσο να στηλιτεύσει
μια χρεοκοπημένη πραγματικότητα όσο να
οργανώσει ένα συναρπαστικό σινεφιλικό
παιχνίδι με επιρροές απ’ τον Χίτσκοκ, τον
Αλμοδόβαρ, τον Ινιάριτου, τον ντε Πάλμα,
ακόμα και τον Λιντς. Τα καταφέρνει. Οι δύο
και κάτι ώρες τού «Μαγικού Κοριτσιού» του
μας γραπώνουν αποφασιστικά μέχρι και το
τελευταίο δευτερόλεπτο. Αυτό που προκαλεί
θετική εντύπωση είναι το γεγονός ότι τίποτα
δεν μοιάζει επιτηδευμένο και εξαναγκαστικό.
Το φιλμ περισσότερο «αιωρείται», κινούμενο
προς διαφορετικές κατευθύνσεις, μέσα σε
μια αχλύ χαλαρότητας που παραπλανεί ως
προς το κατάμαυρό του υπόστρωμα. Οι βίαιες
εκρήξεις (ή ο υπαινιγμός αυτών - κι έχουμε
να κάνουμε με ένα, κατά κύριο λόγο, υπαινικτικό έργο), γι’ αυτό ακριβώς, προκύπτουν
στο πολλαπλάσιο σοκαριστικές. Κοντολογίς,
το Κακό κρύβεται καλά, τρυπώνει από εκεί
που δεν το περιμένεις, στο σπίτι, τη γειτονιά,
τη συνείδησή σου την ίδια. Αθόρυβα και με
τις καλύτερες προθέσεις.
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Παρά ταύτα, δεν είναι τέλειο το «Magical
Girl». Για μια ταινία που βασίζεται, ουσιαστικά, στο δαιδαλώδες, ολίγον εξυπνακίστικο, σενάριο, θα περίμενε κανείς η πλοκή
να μην εμφανίζει καθόλου κενά ή αστοχίες.
Δυστυχώς, υπάρχουν εκκρεμότητες, πιεστικά
ερωτήματα που η προσπάθεια απάντησής
τους, ενδεχομένως, θα κουράσει τον θεατή,
αρκετές λογικές υπερβάσεις και μια κάποια
«θολούρα» ως προς τα κίνητρα, τις διαθέσεις
ή την ψυχοσύνθεση των χαρακτήρων που
αποβαίνει μοιραία σε ό,τι έχει να κάνει με τη
συναισθηματική μας εμπλοκή. Δεν είναι τόσο
το ότι πολλά κομβικά σημεία τής ιστορίας
μένουν αδιευκρίνιστα ή σκοτεινά (άντε να
δεχθούμε ότι αυτό αρκετούς μπορεί να τους
γοητεύει, προκαλώντας τους να ξεκινήσουν
συζητήσεις) όσο το ότι, συχνά, εξαιτίας
αυτής της απροσδιοριστίας, οι «ιμάντες»
της ατμόσφαιρας που μας κρατούσαν ακινητοποιημένους από αγωνία στο κάθισμά
μας χαλαρώνουν απότομα. Η αυθόρμητη
προσπάθεια σύνδεσης των κομματιών τού
παζλ (εδώ και κυριολεκτικά - θα καταλάβετε
τι εννοούμε) απ’ τον θεατή, τη στιγμή που
η δράση εξελίσσεται, τείνει να οδηγήσει σε
«αποσυμπίεση» της δραματικής φόρτισης. Ο
Βερμούτ, με λίγα λόγια, ποντάρει στο σενάριο (σκηνοθετικά η ταινία δεν παίζει κάποιο
χαρτί πρωτοτυπίας, άλλωστε) αλλά βαριέται
να το δουλέψει τόσο όσο χρειάζεται για να
την απογειώσει. Αν πάλι το κάνει επίτηδες,
λαμβάνοντας υπόψη ότι έφτιαξε ένα «επικοινωνιακό» φιλμ, προσιτό στο ευρύ κοινό
και όχι μια arthouse, ποιητικά ελεύθερη,
εποποιΐα αισθητικού χάους, τότε και πάλι
δε δικαιολογείται αυτή του η προσφυγή στο
αφηρημένο. Έχει πράγματα να πει, θέλει να
αποκρύψει για να πει περισσότερα (ή έτσι
νομίζει) αλλά, τελικά, θα ήταν προτιμότερο
να είναι πιο σαφής σ’ αυτά που επιθυμεί να
εκφράσει.
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Κι έτσι, όμως, η ταινία του δεν είναι τίποτα
λιγότερο από εντυπωσιακή για δεύτερο φιλμ,
εκλύει σασπένς σε μεγάλες δόσεις, φανερώνει δημιουργική ωριμότητα, παίζει με τους
απωθημένους φόβους των νοικοκυραίων με
σαρδόνια αποτελεσματικότητα, διαθέτει
διάσπαρτη ονειρική ποιότητα και έχει τα
φόντα για να ικανοποιήσει, τόσο τους απαιτητικούς ρέκτες όσο κι εκείνους που ζητούν
απ’ το σινεμά να τους ταξιδεύει, ενίοτε στις
πιο «κακόφημες» περιοχές της ανθρώπινης
κατάστασης. Λειτουργεί ως φιλμ «μηνύματος», ως ταξική παραβολή, ως θρίλερ, ως
νουάρ και μαύρη κωμωδία μαζί. Δεν είναι και
λίγο. Επίσης, οι νέοι Έλληνες σκηνοθέτες θα
είχαν πολλά να διδαχθούν απ’ τον τρόπο με
τον οποίο ο Βερμούτ, μ’ ένα σφιχτό budget,
λίγους καλοδιαλεγμένους χώρους και μια
χούφτα εξαιρετικούς ηθοποιούς, κάνει καλό
σινεμά είδους αλλά και προβληματισμού,
ταυτόχρονα, χωρίς να καταφεύγει σε ευκολίες, δήθεν αλληγορικής νοσηρότητας (εδώ
για όλα υπάρχουν αιτίες), ούτε - όπως πολλοί
εγχώριοι, την ανάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενοι
- στην επιτήδευση μιας, υποτίθεται, ανένταχτης στάσης. Λίγο περισσότερο να προσέξει
τις λεπτομέρειες στο επόμενο σενάριό του
και είναι έτοιμος για μεγάλα πράγματα.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Πυκνά υφασμένη σημειολογικά άσκηση
ύφους απ’ τον Ισπανό Κάρλος Βερμούτ,
το «Magical Girl» σε κρατάει με κομμένη την ανάσα για ένα φουλ δίωρο και
χωρίς να προσπαθεί ιδιαίτερα. Διασκεδαστικά κυνικό, μηδενιστικό και
«ύπουλο», αυτό εδώ είναι ένα φιλμ προορισμένο να ψυχαγωγήσει με την ίδια
αποτελεσματικότητα τόσο τον θεατή
που ζητάει ένα καλοφτιαγμένο θρίλερ
για ενήλικες όσο και τον «κουλτουριάρη» οπαδό τού Αλμοδόβαρ (που έχει
αναλάβει εδώ χρέη παραγωγού). Και οι
δύο, βέβαια, ενδέχεται να ενοχληθούν
σε σημεία με τη μυστικοπάθειά του ή
κάποιες σεναριακές απιθανότητες. Αν
τα προσπεράσεις αυτά, έχεις μια πραγματικά αξιόλογη δουλειά που αναγγέλλει κι ένα υπολογίσιμο κινηματογραφικό ταλέντο. Να έχουμε το νου μας!
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ΚΕΛΙ ΑΠΟ ΧΡΥΣΑΦΙ
(2013)
(LA JAULA DE ORO)

Είδος
Δράμα
Σκηνοθεσία
Διέγο Κεμάδα-Δίες
Καστ
Κάρεν Μαρτίνεζ,
Μπράντον Λόπεζ,
Κάρλος Τσαχόν,
Ροντόλφο Ντομίνγκεζ,
Έκτορ Ταουίτε
Διάρκεια
110’
Διανομή
STRADA FILMS

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι παιδιά και
περπατάνε από τη Γουατεμάλα για να φτάσουν
Αμερική. Μην κατηγορείς τις δικές μας ανύπαρκτες συγκοινωνίες
μετά, έτσι;
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του Δημήτρη Δημητρακόπουλου
Όταν μερικοί νεαροί έφηβοι ξεκινούν από τη Γουατεμάλα με στόχο να διαβούν τα μεξικανικά σύνορα
και να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες προς αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής, δεν συνειδητοποιούν
ότι μόλις έθεσαν τις ζωές τους στις πιο επικίνδυνες
συνθήκες διαβίωσης και σε ένα ταξίδι γεμάτο θανάσιμες απειλές. Το χειρότερο, όμως, είναι ότι δεν έχουν
ακόμα αντιληφθεί ότι ακόμα και ο ίδιος ο προορισμός
τους αποτελεί ουσιαστικά ένα «κελί από χρυσάφι».
Η πραγματική δύναμη του μεξικανικού σινεμά των 00’s
κρύβεται στις εφηβικές ιστορίες του. Είτε πρόκειται για μια
ιστορία συναισθηματικής και σεξουαλικής αφύπνισης όπως
το «Θέλω και την Mαμά σου» του Αλφόνσο Κουαρόν,
είτε για την προσπάθεια ενός παιδιού να συμφιλιωθεί με την
τραγωδία και τα «τέρατα» του παρόντος σ’ ένα φιλμ του Γκιγέρμο ντελ Τόρο («Λαβύρινθος του Πάνα», «Η Ράχη του
Διαβόλου»), η πλειοψηφία των μεξικανικών ταινιών που
κατάφεραν να κάνουν γνωστή την παρουσία τους στο εξωτερικό είχαν στο επίκεντρο μία ιστορία - κάποιου είδους - ενηλικίωσης ή έστω ένα παιδί που καλείται να έρθει αντιμέτωπο
με έναν σκληρό, ενήλικο κόσμο.
Το «Κελί από Xρυσάφι» δεν αποτελεί εξαίρεση. O Δίες, στην
πρώτη του σκηνοθετική απόπειρα, ξεκινά με τέσσερις εφήβους
(μη επαγγελματίες ηθοποιούς) που θέλουν να φτάσουν από τη
Γουατεμάλα στην αμερικανική Γη της Επαγγελίας, ακολουθώντας επεισόδια από τη διαδρομή τους και προσπαθώντας να
ανακαλύψει την αγωνία και το φόβο τους πίσω από τα αποφασιστικά πρόσωπά τους. Οπλισμένοι μόνο με το όνειρο και
τις φυσικές τους ορμές να ορίζουν τις μεταξύ τους σχέσεις, οι
οποίες αναμενόμενα κινούνται στα όρια ανάμεσα στο πάθος,
τη φιλία και τη ζήλεια, η τετράδα δε θα φτάσει αλώβητη μέχρι
τον προορισμό της και θα πρέπει στην πορεία να ωριμάσει
απότομα και να ανακαλύψει πως τα παραμύθια δε συμβαίνουν
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και τόσο συχνά στον πραγματικό κόσμο.
Κι αν η ανάπτυξη της ιστορίας ακολουθεί
λίγο-πολύ τα στάδια που θα περίμενε κανείς
από μια τέτοιου είδους ταινία, η απόφαση του
Δίες να μην εστιάζει την κάμερά του για πολύ
σε κάθε μεμονωμένο συμβάν κάνει το κάθε
γεγονός - σοκ άμεσο, τον κίνδυνο ακαριαίο
και την απώλεια ξαφνική, χωρίς να ακολουθεί
προειδοποιητικά σημάδια. Αυτό, παραδόξως,
δημιουργεί μια αίσθηση απρόβλεπτου μέσα σε
μια μινιμαλιστική αφήγηση, μία ατμόσφαιρα
θρίλερ που τη νιώθεις χωρίς απαραίτητα να
τη διακρίνεις στα ίδια τα ηλιόλουστα κάδρα.
Ταυτόχρονα, η ρεαλιστική αποτύπωση δεν
δίνει περιθώρια για μελοδραματισμούς ή
κλάματα αλλά παραμένει αποστασιοποιημένη
κι όμως ακριβής, χωρίς να δείχνει ψεύτικο
οίκτο. Ο Δίες, πριν το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, εξάλλου, δούλεψε ως βοηθός κάμερας
σε αρκετές ταινίες τού Κεν Λόουτς (ανάμεσά
τους και το «Τραγούδι της Κάρλα»), οπότε
είναι ευχάριστο να αναγνωρίζει κανείς τις
- αφηγηματικές, κυρίως - επιρροές, εφαρμοσμένες, όμως, σε ένα διαφορετικό αλλά εξίσου
τραχύ εργατικό περιβάλλον.
Δεν το αντιλαμβάνεται κανείς άμεσα αλλά,
κατά τη διάρκειά του, το «Κελί από Χρυσάφι»
ρουφάει ενέργεια, αφήνοντας στο τέλος τον
θεατή να αντιμετωπίσει συσσωρευμένο όλον
τον αντίκτυπο της ταινίας. Τότε είναι που
συνειδητοποιεί κανείς πόσο ύπουλο είναι το
φιλμ και πόσο έχει επηρεάσει τις αισθήσεις,
όταν ψάχνει να μάθει περισσότερα για τα
παιδιά που γνώρισε και απομένει μόνο με τις
ψυχρές εικόνες των γεγονότων και το ερωτηματικό τού μέλλοντός τους. Και εκεί έγκειται
η μεγαλύτερη δύναμη της ταινίας.

PAGE 22 | FREE CINEMA | ISSUE#140

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Στρωτό, αφηγηματικά συμπαγές σινεμά,
το οποίο επενδύει στην παρατήρηση,
χωρίς να αφήνει τον οποιονδήποτε
σχολιασμό να θολώσει την κρίση σου.
Στο «Κελί από Χρυσάφι» δεν υπάρχουν
συμβουλές και προτροπές, παρά ένας
επικίνδυνος κόσμος που κινείται από
τις - ψεύτικες κυρίως - ελπίδες ανθρώπων, οι οποίοι καταλήγουν ανώνυμη
εργατική μάζα μιας βιομηχανοποιημένης
χώρας. Αν ψάχνεις μια έντονη μεξικανική ιστορία αφύπνισης και ενηλικίωσης
(με επιρροές έως κι από το σινεμά του
Λόουτς), δεν χρειάζεται να ψάξεις άλλο.
Αν, αντίθετα, επιθυμείς οι ταινίες σου
να επιχειρηματολογούν ασταμάτητα
και διεξοδικά για την αλήθεια τους, δεν
πρόκειται να εκτιμήσεις ιδιαίτερα τις
διακριτικές, μινιμαλιστικές αλλά ξεκάθαρες θέσεις της ταινίας.
PAGE 23

18 δεκεμβριΟΥ 2014

ΟΙ ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΕΣ (2014)

Είδος
Ρομάντζο Παρανομίας
Σκηνοθεσία
Νίκος Τριανταφυλλίδης
Καστ
Τάκης Μόσχος,
Δημήτρης Λάλος,
Χάρης Φραγκούλης,
Ηλιάνα Μαυρομάτη,
Ευτυχία Γιακουμή,
Στάθης Σταμουλακάτος
Διάρκεια
94’
Διανομή
ΣΠΕΝΤΖΟΣ

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι τύποι που
εισπράττουν τοκογλυφίες και σκοτώνουν
κόσμο, αλλά αγαπάνε
δύο «μωρά» και θα το
φάνε το κεφάλι τους.
Δηθενιά ντόπια, αλλά
πυροβολάνε Ρένο Χαραλαμπίδη και θα δώκω
ένα τρία, συμβολικό.
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του Ηλία Φραγκούλη
Μπουρζουά αφεντικό, υπεράνω υποψίας… αρχαιοκάπηλος. Δύο ερωτευμένοι μπράβοι που εκτελούν (μεταφορικώς και κυριολεκτικώς) εισπράξεις τοκογλυφίας.
Και δύο γυναίκες στα δύο άκρα, της παρθενίας και
του αγοραίου έρωτος. Ποιος συνδυασμός των ανωτέρω σκοτώνει καλύτερα;
Το είπα και στον Νίκο, το γράφω κι εδώ: οι «Αισθηματίες»
του είναι σα να «έπαθε» ο Νίκος Νικολαΐδης… Νίκο Παναγιωτόπουλο! Χωρίς να συγκρούονται, χωρίς να αντιγράφονται και χωρίς να τους ντύνει μ’ ένα «πένθος» homage.
Είναι μια όμορφη κινηματογραφική κληρονομιά οι κόσμοι
και των δύο αυτών σκηνοθετών, και σε τούτο το φιλμ ο Τριανταφυλλίδης έρχεται να μας θυμίσει την προέλευση του
στυλ, της αφήγησης, των χαρακτήρων και της ελληνικότητας,
βρε αδελφέ, στην τίμια, την καθαρή «καλτίλα» τού σινεμά
τού δημιουργού, αφήνοντας στην απόξω το trash (που σχολιάζεται εδώ με χιούμορ, δίχως να αναπαράγεται ως φετίχ
διασκέδασης). Με άλλα λόγια, ο Τριανταφυλλίδης επιχειρεί
να δει «ταραντινικά» αυτά που - μάλλον - εκόμισε από τους
προκάτοχους εκείνου του «νέου ελληνικού σινεμά». Το κάνει
με αγάπη. Σου τον περνάει τον σεβασμό του. Και ακόμη κι αν
στο φινάλε δεν έχεις την αίσθηση ότι είδες κάτι σπουδαίο ή
αξέχαστο, έχεις σίγουρα εισπράξει αυτή την αγάπη.
Είπα «trash»; Κάν’ το… ωδή στο decadent, που αρμόζει καλύτερα στα συστατικά της ταινίας, η οποία φανερώνει τίτλο με
πέρασμα νεκροφόρας (όχημα - «βιτρίνα» για σπείρα αρχαιοκάπηλων!), συνδυάζοντας ήχο από Καρούζο, με τσιτάτα
Σεφέρη κι ύστερα… Παλαιά Διαθήκη με το πρελούδιο της
πρώτης πράξης του βαγκνερικού «Parsifal»! Πομπώδες; Όχι.
Χιούμορ! Και μόλις μια ελάχιστη δόση από αυτό το οποίο
αποτελεί τη μισή ψυχή του έργου: το soundtrack της ταινίας!
Σπάνια έχει γίνει τέτοια δουλειά στο ελληνικό σινεμά, να
έχει μελετηθεί σε εγχώρια φάση το ρεπερτόριο, να συνοδεύει
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όχι ως «τσόντα» και να υπογραμμίζει - με
τόνο παλιακό - αυτό που έλεγα νωρίτερα
περί σεβασμού. Μπορεί το compilation να
το δούλεψαν αρμονικά μαζί ο Τριανταφυλλίδης κι ο Αλέξανδρος Βούλγαρης, όμως η
«μούσα» αυτού του jukebox είναι ο Νίκος
Γούναρης, η «βελούδινη φωνή» του ’50 που
αξίζει τον τίτλο του καλύτερου crooner της
Ψωροκώσταινας, είτε για τις solo ηχογραφήσεις του είτε για τις επιτυχίες του με το Τρίο
Μπελκάντο. «Ψαγμενιά» ρομαντισμού και
νοσταλγίας που παραπέμπει σε… θανατικό
στο φινάλε, γιατί υπάρχουν έρωτες μεγάλοι
που ζουν οι ήρωες του φιλμ κι αυτό, πάντα
και μοιραία, αποπνέει κάτι το καταραμένο.
Ν’ ακούνε τα πτώματα και να μαθαίνουν, αν
αντιλαμβάνεσαι…
Εκεί που δεν πληρούν στόχους οι «Αισθηματίες» είναι στην ιστορία, στο κλείσιμο του
ματιού στην όλη… ματαιότητα της πλοκής,
που ενίοτε μοιάζει με κολλάζ στιγμών και
αστεϊσμών σε δεύτερους ρόλους (η «πινακοθήκη» των cult χαρακτήρων που επισκέπτονται ως… δοσάδες οι δύο μπράβοι βγάζει,
μεν, ένα χαριτωμένο comic relief, αλλά δεν
προσθέτει κάτι πιο ουσιαστικό, με μικρή εξαίρεση την περίπτωση του τηλεμαρκετίστα).
Δεν σε ζορίζει, όμως, για να το παραδεχτείς
το φιλμ. Γιατί μοιάζει σα να έρχεται από μια
άλλη εποχή, χωρίς να σου πλασάρει την κρίση
και τη σήψη των στερεοτύπων του «μετα-ομιχλιστικού» ελληνικού κινηματογράφου. Γιατί
νοιάζεται στοιχειωδώς για μια μυθοπλασία
που αγκαλιάζει τον έρωτα και τον υπόκοσμο
ως κοινές μορφές αυτοκαταστροφής. Γιατί,
στην τελική, το «Όλοι θα πεθάνουμε μια
μέρα…», ξέρει πώς να σου το πει.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Τα πράγματα που αγαπάει και «στοιχειώνουν» το σινεμά τού Νίκου Τριανταφυλλίδη, σε μια επανα-θεώρηση περισσότερο παγιωμένη, και με τον εαυτό του
και με αυτό που μπορεί να διασκεδάσει
ή να συγκινήσει το θεατή. Ενδιαφέρον
ρεπεράζ και σκηνογραφία, εξαιρετική
δουλειά στο soundtrack (που αξίζει να
αναζητήσεις και σε CD). Εάν σε αφορά
αυτό το σύμπαν «καλτίλας» και στον
ελληνικό κινηματογράφο, δεν θα σε
προδώσει. Αν η αρχική αναφορά στα
ονόματα Νικολαΐδης ή Παναγιωτόπουλος δε σου λέει τίποτα, παρ’ τ’ αλλιώς…
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ΤΟ ΑΓΟΡΙ ΚΑΙ
Ο ΚΟΣΜΟΣ (2014)
(O MENINO E O MUNDO)

Είδος
Animation
Σκηνοθεσία
Αλέ Αμπρέου
Διάρκεια
80’
Διανομή
ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ

του Άγγελου Μαύρου
Ο Κούκα, μπόμπιρας βραζιλιάνικου χωριού που ο
πατέρας του έφυγε για δουλειά στη μεγαλούπολη,
αφήνει το παιχνίδι στη φύση και κινάει να τον βρει.
Θα δει μετανάστες να μαζεύουν βαμβάκι σε περβόλι
και σε αργαλειούς άλλους να τους κάνουν ύφασμα, με
τρένο θα φτάσει στην ζούγκλα της ασφάλτου και με
ξηρού φορτίου πλοίο σε επουράνια πολιτεία, θα (τρι)
γυρίσει στους μαχαλάδες και στις φάμπρικες προτού
επιστρέψει σπίτι. Θ’ αλλάξει κάτι;
Αν έπιανε οσκαρικούς στόχους (λέμε τώρα…), θα έκανε έτσι
μάγκες βάζοντας στα mainstream σαλόνια τούς επαναστάτες (και κυριολεκτικά σε επίπεδο καλλιτεχνικού κινήματος
με «σκοπό») τα τελευταία χρόνια Καριόκας tooners τούτο
το επιστέγασμα της εικαστικής και θεματολογικής παραγκούπολής τους. Με Μεϊρέλες του είδους τον Αλέ Αμπρέου
ενώ σβουρίζει άπιαστα μεταξύ ιμπρεσιονιστών και Χένρι
Σέλικ άνευ του stop motion, καρικατούρας γελοιογράφων και
ζωγραφιών τάξης νηπιαγωγείου, Λαμορίς και παλαιοσοβιετικού animation, «Φαντασίας» και «Metropolis». Και σε
ποικίλα υλικά (από ξυλονερομπογιές, κραγιόνια παστέλ και
«λάδια» ως μολυβοστιλό, κολάζ, πλάνα αρχείου και φωτό)
που πήραν κίνηση στο... Photoshop, τυπώθηκαν, κινηματογραφήθηκαν, και υπέστησαν compositing στο After Effects.

η γνωμη του mr. klein

Παιδικό, κινούμενα σχέδια, λίγο του ΚουΚουΕ,
να πούμε. Ε, κι αυτοί
έχουνε μούλικα, να μην
τα πάνε ένα σινεμά;
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Το αποτέλεσμα: ένα χειροποίητα δισδιάστατο ποιητικά πολιτικό ταξιδιωτικό έπος σχεδίων, χρωμάτων και καυτών ζητημάτων, για την ενηλικίωση της αθωότητας, το τίμημα της
προόδου και την ελευθερία. Εδώ η διαλογή των - ακόμη και
παιδικών - εργατικών χεριών κι η καταπάτηση των δικαιωμάτων τους, η νωπή στη μνήμη δικτατορία και τα σώματα
ασφαλείας, η υφαρπαγή των πρώτων υλών με πολιορκητικό
κριό την υπερυλοτόμηση του ζείδωρου Αμαζονίου και η διαφήμιση εν είδει πλυντηρίου εγκεφάλου για την πώληση των
κατασκευασμένων στον Πρώτο Κόσμο προϊόντων στον ethnic
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κοσμάκη που δεν μπορεί να τα αγοράσει
μεταμορφώνουν αμαξοστοιχίες σε πολυποδίες, τεθωρακισμένα σ’ ελέφαντες, μηχανικούς γερανούς σε δεινόσαυρους, φαβέλες σε
χωματερές, ξεπηδώντας απ’ το επινοητικό
πενάκι που δοκιμάζει διαρκώς τεχνοτροπίες
και διαπρέπει.
Κι αν οι ελάχιστοι διάλογοι είναι πορτογαλικά φρασαρισμένα ανατρεπτικά ανάποδα (!), η ντουντούκα ξεβάφει μαζί λίγο
την αίσθηση του big picture... σχεδίου τής
πλοκής, κι οι μουτζαλιές της ταξικής εκμετάλλευσης, του θεσμοθετημένου ολοκληρωτισμού και της παγκοσμιοποίησης γίνονται
πρώτη μούρη κάπως φωναχτά, το παιχνιδιάρικο, αγνό, αποθαυμάζον βλέμμα τού ριγέ
κόκκινου (στο μπλουζάκι, κι όχι μόνο) Κούκα
δε χάνει ποτέ τη ζωντάνια του, απορροφώντας κι εξακοντίζοντας ζωηρά στο σύμπαν
του τη χαρμολύπη των εικόνων. Αξέχαστα
σχέδια το πλήρες σβήσιμο του διακόσμου
γύρω απ’ τον αναχωρούντα μπαμπά, η καταδίωξη του σολφέζ, το διαθλαστικό «ξεχνιέμαι» του καλειδοσκοπίου, θα σε ακολουθεί
εκτός αιθούσης κι η νεο-tropicalismo παρτιτούρα σε κάθε tempo απ’ τους Φεφέρ &
Κουρλάτ, που σε χορεύει ως το μελαγχολικό
adeus. Θα πάει μπροστά, αλλά θα γίνει
ανθρωπινότερη η χώρα της Ρούσεφ; «Το
Παιδί και ο Κόσμος» δεν ξέρει, μα, τουλάχιστον, ρωτάει και το γιορτάζει. Θα ενώσεις τη
φωνή σου μαζί τους;
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Arthouse-ά, άνθρωπε των καλών
τεχνών, ακτιβιστή με ευαισθησίες, θα
«φύγετε» παρέα. Θα πάρετε μαζί τους
σπόρους σας; Οι πιο κούτσικοι δε θα
καταλάβουν μερικές... φάσεις, αλλά θα
χαζέψουν τον χρωστήρα που κάνει τα
πάντα όλα. Έχεις εξοικειωθεί με τα πιο
«άχου το» μίκι μάους ζωομορφισμού
και τα νιανιά νοήματα με επιμύθιο, θες
κι ανθρωπομπουρ μπουρ «ηρώων» από
πάνω; Θα το βρεις κάπως «φλου αρτιστίκ» - μην αρχίζεις τη μουρμούρα στο
σκοτάδι, obrigado.
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Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ
ΠΑΡΑΞΕΝΗ (2014)
(LOVE IS STRANGE)

Είδος
Δραμεντί
Σκηνοθεσία
Άιρα Σακς
Καστ
Τζον Λίθγκοου,
Άλφρεντ Μολίνα,
Μαρίζα Τομέι,
Ντάρεν Μπάροους,
Τσάρλι Τάχαν
Διάρκεια
94’
Διανομή
FEELGOOD

η γνωμη του mr. klein

Είναι δύο μαντράχαλοι
και παντρεύονται.
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του Δημήτρη Δημητρακόπουλου
O Μπεν και ο Τζορτζ, ύστερα από 39 χρόνια κοινής
συμβίωσης, επιτέλους παντρεύονται στο Μανχάταν,
μπροστά στα χαμόγελα και τις ευχές των φίλων τους.
Όταν, όμως, ο Τζορτζ χάσει απρόβλεπτα τη δουλειά
του, οι δυο τους θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν
το σπίτι τους και να βρεθούν (έστω και προσωρινά) σε
διαφορετικές εστίες. Κάτι που θα δοκιμάσει όχι μόνο
τη μεταξύ τους σχέση, αλλά σταδιακά και τις σχέσεις
όλων των εμπλεκόμενων.
«Η Αγάπη Είναι Παράξενη» ξεκινά εκεί που οι περισσότερες
ταινίες επιλέγουν να ρίξουν τους τίτλους τέλους. Η... γαμήλια
κατάληξη της πολύχρονης σχέσης του Μπεν και του Τζορτζ,
στα χέρια ενός άλλου σκηνοθέτη, θα μπορούσε να ήταν το
ρομαντικό φινάλε μιας ακόμη queer ιστορίας, που θα πάσχιζε
όχι απλά να αφηγηθεί μια ειλικρινή ιστορία αγάπης αλλά και
να κάνει μια δήλωση ισότητας και διεκδίκησης δικαιωμάτων,
που θα ήταν απολύτως θεμιτή αλλά θα μετατόπιζε με σαφήνεια αλλού το επίκεντρο του φιλμ. «Η Αγάπη Είναι Παράξενη», όμως, παρά τον... γλυκανάλατο τίτλο, δεν είναι μια
τέτοια ιστορία.
Το φιλμ, αντιθέτως, αντιμετωπίζει τον Μπεν και τον Τζορτζ
όπως ένα οποιοδήποτε ζευγάρι, που έχει ήδη περάσει μερικές
δεκαετίες της ζωής του μαζί. Υπάρχει η καθημερινότητα, η
παροδική γκρίνια, το άγαρμπο ξύπνημα το πρωί, οι μικροπαρεξηγήσεις, τα χαμόγελα. Ο Άιρα Σακς επενδύει στη δημιουργία μιας ρεαλιστικής ατμόσφαιρας, που ξεπερνά το ψέμα μιας
ρομαντικής κομεντί αλλά, ταυτόχρονα, επιλέγει να διατηρήσει τις εύθυμες νότες και να ακολουθήσει μια ανάλαφρη
αλλά συνειδητοποιημένη προσέγγιση στα πράγματα. Αυτό
κάνει τις καταστάσεις να δείχνουν απόλυτα αληθινές και την
αφήγηση αβίαστη, με αποτέλεσμα να μη χρειάζεται να περάσει αρκετός χρόνος για να ενδιαφερθούμε ειλικρινά κι εμείς,
ως θεατές, γι’ αυτό το αξιαγάπητο πρωταγωνιστικό δίδυμο.
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Εξάλλου, ο κεντρικός κορμός της ιστορίας
αφορά καταστάσεις που ξεπερνούν τον
οποιοδήποτε σεξουαλικό προσανατολισμό (αν
εξαιρέσουμε το γεγονός ότι η απόλυση του
Τζορτζ από τη χορωδία της εκκλησίας προκαλείται από το «επίσημο» coming out του λόγω
γάμου) και επικεντρώνεται στην ουσία των
προβλημάτων της σημερινής εποχής και στον
τρόπο με τον οποίο αυτά μπορούν να επηρεάσουν μια έτσι κι αλλιώς δοκιμασμένη σχέση:
την οικονομική κρίση, τους συμβιβασμούς
στις προσταγές των νέων συνθηκών, τον
επαναπροσδιορισμό των δεσμών, τη φιλία, το
πέρασμα του χρόνου, την ξαφνική συνειδητοποίηση της... τρίτης ηλικίας. Αλλά πάνω από
όλα, η ταινία αφορά μια αγάπη που δεν είναι
και τόσο «παράξενη» αλλά απόλυτα δυνατή,
ικανή να παραμείνει η μόνη σταθερά σε ένα
διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό και οικονομικό τοπίο, ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε εξωτερικές δυνάμεις.
Και αυτό το αντιλαμβάνεται κανείς σε κάθε
(μα κάθε) σκηνή που μοιράζονται ο Τζον Λίθγκοου και ο Άλφρεντ Μολίνα. Η μεταξύ τους
χημεία είναι κάτι που «κραυγάζει» πραγματικότητα και που ξεχειλίζει από μια φυσικότητα η οποία είναι εξαρχής ακαταμάχητη.
Δεν χρειάζονται υπερβολικές αντιδράσεις ή
μανιέρες για να πειστεί κανείς για την ειλικρίνεια του δεσμού τους. Και μόνο οι ματιές
τους, οι ανεπαίσθητες συσπάσεις των προσώπων τους, ένα απλό χάδι του ενός στο χέρι του
άλλου είναι επαρκή στοιχεία δύο μεγαλειωδών ερμηνειών που θα είναι έγκλημα αν υποτιμηθούν στην τελική αξιολόγηση της σεζόν
επειδή δεν ήταν αρκετά... θορυβώδεις.
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Γιατί, λοιπόν, τα δυόμισι «αστεράκια»;
Επειδή, παρά τα θετικά στοιχεία της ανάπτυξης του φιλμ, ένιωσα ότι ενώ η ταινία
είχε μια τρυφερή, στέρεη αρχή και ένα
εξαιρετικό, αυθεντικά συγκινητικό φινάλε,
στο ενδιάμεσο παρέμεινε στάσιμη, βασιζόμενη αποκλειστικά στη δύναμη των πρωταγωνιστών της. Υπάρχουν στιγμές που ο
Σακς νιώθει τέτοια σιγουριά από την ισχύ
των Λίθγκοου και Μολίνα, ώστε αφήνει την
αφήγηση στον αυτόματο πιλότο, δημιουργώντας μεν σκηνές ρεαλιστικής καθημερινότητας αλλά, ταυτόχρονα, αποφεύγοντας να
ωθήσει την ιστορία προς μια συγκεκριμένη
κατεύθυνση μέχρι… λίγο πριν από το τέλος.
Σίγουρα αυτή η προσέγγιση βοηθά στη δημιουργία ακόμα μεγαλύτερης οικειότητας με
τους χαρακτήρες και τους δίνει την ευκαιρία
να χτίσουν μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα που δεν «ντύνεται» από κλισέ, όμως
αφήνει και μια αίσθηση κόπωσης μέχρι το
φινάλε, η οποία αδικεί ουσιαστικά τις δυνατότητες όλων των εμπλεκόμενων! Γιατί δεν
υπάρχει αμφιβολία, τελικά, ότι το «Η Αγάπη
Είναι Παράξενη» είναι μια ταινία με δυνατή
ψυχή. Θα ήταν, όμως, ακόμα μεγαλύτερο
ευτύχημα αν κατάφερνε να δείξει αποφασιστικότητα σε όλη της τη διάρκεια, χωρίς να
περιορίζει τις δυνατές στιγμές της μόνο στην
αρχή και στο τέλος.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Αναζητάς ακτιβιστική gay δραμεντί και
τρέχεις ήδη ενθουσιασμένος να κλείσεις
εισιτήρια; Κόψε λίγο ταχύτητα γιατί το
«Η Αγάπη Είναι Παράξενη» δεν είναι
εδώ για να σηκώσει καμιά επαναστατική παντιέρα αλλά για να εξιστορήσει
μια ειλικρινή ιστορία αγάπης (ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού)
στην περίοδο της οικονομικής κρίσης,
με φορείς τις δύο εξαιρετικές, ουσιαστικές ερμηνείες και μια χαλαρή αφήγηση
που επενδύει κυρίως σε μικρές, ανθρώπινες στιγμές. Αν είσαι έτοιμος να
εισέλθεις στην καθημερινότητα αυτών
των χαρακτήρων, μπες με σιγουριά
και στην αίθουσα. Αν περιμένεις κάτι
περισσότερο... φανταχτερό, το οποίο
θα πασχίζει να κάνει μια αναγκαστική
δήλωση, λυπάμαι, θα πρέπει να αναζητήσεις αλλού κινηματογραφικό λιμάνι...
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10.000 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ (2014)
(10.000 KM)

Είδος
Ρομαντικό Δράμα
Σκηνοθεσία
Κάρλος Μάρκες Μαρσέτ
Καστ
Νατάλια Τένα,
Δαβίδ Βερδαγέρ
Διάρκεια
99’
Διανομή
ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ

η γνωμη του mr. klein

Είναι δύο και πηδιούνται
και μετά αυτή του λέει
ότι θέλει να πάει στο
L.A. και μετά μιλάνε απ’
τα λαπτόπια τους. Ρίξτε
όλα τα πυρηνικά. Μόνο
οι κατσαρίδες.
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του Ηλία Φραγκούλη
Εκείνη πρέπει να πάει στο Λος Άντζελες για ένα
χρόνο, μπας και φτιάξει κάτι σαν καριέρα. Εκείνος
μένει πίσω στη Βαρκελώνη και βιώνει μέχρι και το
βάσανο των διαφορετικών ζωνών ώρας. Θα μπορέσουν να αντέξουν όλη αυτή την απόσταση που τους
χωρίζει, διατηρώντας μια σχέση μέσω… Skype;
Το «10.000 Χιλιόμετρα» ξεκινά με μια σκηνή σεξ. Ένα νεαρό
ζευγάρι κάνει έρωτα. Εκείνος θέλει να χύσουν μαζί, δείχνει
να νοιάζεται τόσο και για τη δική της ηδονή. Πρέπει να είναι
πολύ ερωτευμένοι, ίσως στην αρχή της σχέσης τους. Δεν
ξέρουμε τίποτε γι’ αυτούς. Μόνο ότι… δεν θα τα καταφέρει
να την περιμένει. Για μένα, όμως, και οι δύο πρωταγωνιστές δεν καταφέρνουν να βγάλουν αληθινό πάθος σε αυτό
το εναρκτήριο πλάνο, το οποίο, σταδιακά, σου αποκαλύπτει
τις πραγματικές του διαστάσεις: ένα μονοπλάνο που διαρκεί
σχεδόν 23 λεπτά (!), εμφανώς γερά προβαρισμένο, το οποίο
ξεδιπλώνει την ιστορία της Άλεξ και του Σέρτζι, που είναι
εδώ και χρόνια μαζί και θέλουν να κάνουν και παιδί, αλλά το
«διάλειμμα» της επαγγελματικής πρότασης που δεν μπορεί
να αρνηθεί εκείνη θα πατήσει ένα βίαιο «pause» στη ζωή
τους για 12 μήνες. Τουλάχιστον…
Η συνέχεια του φιλμ θα μπορούσε να είναι ένα υποθετικό
split-screen, με τον Ατλαντικό ωκεανό στη μέση, στο οποίο οι
κάμερες των δύο laptop των ηρώων (και αποκλειστικών πρωταγωνιστών του «10.000 Χιλιόμετρα») αγωνίζονται να κρατήσουν δίπλα-δίπλα τις εικόνες της Άλεξ και του Σέρτζι, με
προφανή εμπόδια τις διαφορετικές ζώνες ωρών και τα pixels,
τις καθυστερήσεις ή το «πάγωμα» μιας κλήσης στο Skype
λόγω κακού δικτύου - πριν προχωρήσουμε σε πιο ώριμες
συγκρούσεις του ζευγαριού, στις οποίες το «πάνω χέρι», οι
θυσίες και το τι προσφέρει ο καθένας απ’ τους δυό σ’ αυτή τη
σχέση αλλάζουν ισχύ, θέση εξουσίας στο μέλλον του καθενός ή της οικογένειας που ονειρεύονται να φτιάξουν. τ
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Είναι όμορφος ο τρόπος με τον οποίο ο Κάρλος Μάρκες Μαρσέτ προσεγγίζει τα αυτονόητα, πάντοτε σε ένα πλαίσιο ρεαλισμού
που ταυτόχρονα, εννοείται, πληγώνει την
αφήγηση και την ευχαρίστηση του θεατή,
ο οποίος καλείται να παρακολουθήσει δύο
μόλις πρόσωπα σε μια long distance… κλήση
διαρκείας, που δύσκολα υποκαθιστά την
αληθινή ζωή και δοκιμάζει τις αντοχές του
ζευγαριού αλλά και όσων βρίσκονται από την
άλλη πλευρά της μεγάλης οθόνης…
Το λάθος τού σκηνοθέτη (και συνσεναριογράφου) είναι ότι καταναλώνει
περισσότερες στιγμές σε καθημερινές ασχολίες και ρουτινιάρικα στερεότυπα (φυσικά
και υπάρχει η σκηνή του ιντερνετικού σεξ
- αυνανισμού…), παρά σε έναν περισσότερο
προσεγμένο διάλογο που θα επέτρεπε στους
δύο χαρακτήρες να αναπτυχθούν μέσα
στην όχι και τόσο μικρή διάρκεια του φιλμ,
έτσι ώστε το… τέλος (;) αυτής της σχέσης να
γίνει πιο αισθητό μέσα μας. Αντί για ουσιαστικό διάλογο, λοιπόν, έχουμε απλές συνομιλίες, προβλέψιμες εκρήξεις και συναισθήματα που κάπως ζορισμένα αγγίζουν μέχρι
και τη ζήλεια (η σκηνή με τη φωτογραφία
από το Facebook), για να φτάσουμε στον επίλογο, ένα ενδιαφέρον αντίβαρο στο καλοδουλεμένο αλλά αμήχανο (και υποκριτικά) μονοπλάνο της εισαγωγής. Εκεί, πια, οι ερμηνείες
των Τένα και Βερδαγέρ βγάζουν μια ενέργεια
βιωμένου, η… «σύνδεση» βγάζει σπίθες και
το φιλμ βρίσκει μια τίμια κλιμάκωση που
σου μένει. Ή, όπως έχουν πει καλύτερα και
οι Cardigans, «if this is communication, I
disconnect…».
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Αν έχει τύχει να ζήσεις μια… ιντερνετική
σχέση παρόμοιας απόστασης, μπορεί
και να μη σε πείσει. Ή, απλά, ίσως σου
θυμίσει το δυσάρεστον του πράγματος.
Δεν είναι… «larger than life» το σινεμά
τού Κάρλος Μάρκες Μαρσέτ. Αλλά θα
«μιλήσει» στη νέα γενιά της κοινωνικής
δικτύωσης, της ευρωπαϊκής κρίσης, της
πίεσης και της αγωνίας να μοιραστείς τη
ζωή σου με ένα ταίρι. Δίκαια, θα υπάρξει
και μερίδα κοινού που θα νιώσει πλήξη,
γιατί δεν βρίσκει τις κλήσεις μέσω Skype
αρκετά κινηματογραφικές…
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Ο ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ (2014)
Είδος
Animation
Σκηνοθεσία
Κωνσταντίνος Πιλάβιος
Διάρκεια
90’
Διανομή
DANAOS FILMS

του Άγγελου Μαύρου
Ασπρομάλλης μουστάκιας μας διηγείται εκ νέου
περιπέτειές του με δώρο νεράιδας μαγικό γιλέκο
(χάρη στο οποίο πετάει, μεγαλώνει ή μικραίνει και
μιλάει με ζώα & αντικείμενα), κινηματογραφικό
εταιρειάρχη, μάγειρα, παγόνι, αητό, αόρατο μολύβι,
σκαντζόχοιρο, φακίρη, ταχυδακτυλουργούς, μικρή
φώκια, κουτσούβελα και… πάει λέγοντας. Το ’χει
(ακόμα);
Μεγαλώνουν, μεγαλώνουν γερά παιδιά τριάντα και βάλε χρόνια μετά. Απλώς κοπανάνε τα retro παιχνιδάκια τους ξανά
μανά, και στον γενναίο νέο κόσμο των toons για να κρατήσουν ξύπνιο μιάμιση ώρα τον συνοδό τού σκασμένου, ενδεχομένως κι αυτό το ίδιο, τούτα δεν είναι αρκετά. Κοινώς: κάτι
σαν τη Barbie με ρεαλιστική γηριατρική minimal κοψιά σε
habitat και με παρέα ζωγραφιά σού ζητάει αγκαλιά μέσα απ’
το ταξίδεμα και στο σινεμά (μετά την εννιαετή θητεία τους,
απ’ τo ’78 - ’87, στο γυαλί) δια χειρός Κωνσταντίνου Πιλάβιου
τού θρυλικού ήρωα τού πρωταγωνιστή και ιστοριογράφου
μπαμπά του, Νίκου, με μια περιπέτεια φαντασίας ανθρωπιστικών διδαγμάτων.

η γνωμη του mr. klein

Ο μπάρμπα Μυτούσης
σε ταινία; Εντάξει, ανοίχτε την ΕΡΤ, δεν παίζεται η κατάσταση!
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Που δεν είναι ο μάγος Τραλαλά που θα σου πάρει τα μυαλά,
επειδή το ακριβώς όπως τότε, εν εξελίξει μπρος στα μάτια
σου σχεδίασμα και σβήσιμο ηρώων & διακόσμων με μονοκοντυλιά και χρωματικά γεμίσματα (κάτι σαν ζωντάνεμα της
δημιουργίας τού storyboard με τον σχεδιαστή αθέατο) πάει
στράτα στρατούλα, ακόμη κι αν στο σύμπαν τού CGI συνιστά, πλέον, μια οιονεί nouveauté. Κατσουφάκια, θα βρεις επίσης τη σεβαστική μουσική τής Μαριέτας Φαφούτη στα όρια
τού demo, ενώ η μυθοπλασία μπουσουλάει από επεισόδιο σε
επεισόδιο ώσπου να συμπληρωθεί (χρονικά αλλά όχι δραματουργικά) το feature.
Σου «μιλάει» μια θαυματουργή γραφίδα που υλοποιεί μια
παιδική χαρά για να παίζουν τα ανήλικα, ένα λοιδορημένο
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αγκαθωτό τετράποδο που κλαίει γιατί θέλει
να ‘ναι χρήσιμο προτού βρει ό,τι έψαχνε
μεταναστεύοντας με την οικογένειά του στις
Ινδίες, μια καρέκλα παραπονιάρα γιατί χάνει
τους φίλους της; Πες «αγκού» ενώ παίρνουν
απ’ το χεράκι τη φιλοζωία, τη συντροφικότητα, την οικολογία (εις βάρος των αντιθέτων τους) αταξίες σαν του Τζο Σκατζό ή
της φωνής τής συνείδησης για το σωστό,
ευσυγκίνητε μπούλη που γουστάρεις vintage,
καθώς η σπικαριστή πολυφωνία του διαδόχου τού μπάρμπα Μυτούση και το ντεκουπάζ
τού υιού filmer τα στήνουν καλά τα τουβλάκια τους. Αλλά πενία τέχνας κατεργάζεται
γνέθοντας αναδρομικά franchise στην περίπτωση του Παραμυθά και, τώρα που είμαι
μαντράχαλος, αυτό δε μου φτάνει. «Θέλω και
τηγανητές πατάτες»...

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Ονειρεύεσαι ΕΡΤ κι εκπαιδευτική τηλεόραση, να σου ξυπνήσουν μνήμες, να
δείξεις στο βλαστάρι με τι το βούλωνες
μπρος στο χαζοκούτι και διαμόρφωσες προσωπικότητα; Κόπιασε, είναι
(αγέραστα) αυτό που ξέρεις κι αγαπάς.
Έχεις (και το ‘χεις) καλομάθει σε Pixar,
DreamWorks κτλ.; Θα σου (και του)
κακοφανεί το πρωτεϊκό τού πράγματος.
Συν ότι κόκκινη κλωστή δεμένη στην
ανέμη τυλιγμένη ξεφτίζει σε νήματα
βινιετών. Προσοχή: παρκάρεις άνετα
ηλικίες 4 - 11, από ‘κει και πάνω θα σου
κάνουν πολύ φασαρία για το πού τους
κουβάλησες.
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Η ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΠΗ (2014)
(THE BEST OF ME)

Είδος
Ρομαντικό Δράμα
Σκηνοθεσία
Μάικλ Χόφμαν
Καστ
Μισέλ Μόναγκαν,
Τζέιμς Μάρσντεν,
Λουκ Μπρέισι,
Λιάνα Λιμπεράτο
Διάρκεια
118’
Διανομή
FEELGOOD

η γνωμη του mr. klein

Βγάζουν ακόμα ταινίες
από τα Άρλεκιν; Μόνο
αν είσαι μπάκουρος και
ίσως «χτυπήσεις» παρεάκι από single κλαψομούνες.
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της Ιωάννας Παπαγεωργίου
Ένας θάνατος και μια διαθήκη φέρνουν πίσω στο
«χωριό» τους έναν φτωχό μα τίμιο κύριο και μια πλούσια μα ευσυνείδητη κυρία 20 χρόνια μετά τον μεταξύ
τους γυμνασιακό έρωτα, για να θυμηθούν τα παλιά
και να ξανασμίξουν…
Δεν ήμουν από αυτές που ανακάλυψαν και / ή ερωτεύτηκαν
τον Ράιαν Γκόσλινγκ στο «Ημερολόγιο» του 2004. Ομολογώ ότι ήδη… έκοβα φλέβα γι’ αυτόν χάρη στο αποστομωτικό ντεμπούτο του στον «Πιστό» (2001) και στην… όλα τα
λεφτά, δολοφονική παρουσία του στις «Θεωρίες Εγκλήματος» (2002). Οπότε δεν ήταν (μόνο) εξαιτίας αυτού του
ωραίου από κάθε άποψη Καναδού ηθοποιού, που εγώ, όπως
και πολλά άλλα κορίτσια (και… ρομαντικά αγόρια), όχι απλά
ερωτεύτηκα, αλλά αγάπησα εκείνο το - βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Νίκολας Σπαρκς - «Ημερολόγιο», το
οποίο, ναι, θα έφτανα στο σημείο να χαρακτηρίσω κλασικό
φιλμ για το είδος του.
Ωστόσο, ούτε μία (από όσες είδα) μεταξύ τής μιας που «πρόλαβε» και των πέντε που ακολούθησαν το «Ημερολόγιο»
κινηματογραφικές μεταφορές ρομάντζων δια χειρός Σπαρκς
(με τους φανατικούς οπαδούς και τους ορκισμένους εχθρούς)
δεν μου έκανε… κλικ ή άφησε ίχνη στο θυμικό μου. Γιατί όσο
κι αν δεν ήταν εντελώς αποδεσμευμένο από τις αναμενόμενες αδυναμίες και τα κλισέ τού είδους, το «Ημερολόγιο»
αφενός αποτελούσε μια αναπάντεχα ρεαλιστική προσέγγιση
της γέννησης, της εξέλιξης και της κατάληξης ενός μεγάλου
έρωτα στο πέρασμα του χρόνου. Και αφετέρου ήταν προικισμένο και με τέσσερις νεόκοπους ή βετεράνους, χαρισματικούς ερμηνευτές (τους Ρέιτσελ ΜακΆνταμς, Τζίνα Ρόουλαντς
και Τζέιμς Γκάρνερ, πλην του Γκόσλινγκ) και με έναν σκηνοθέτη (Νικ Κασαβέτις), που αν και δεν στάθηκε (ακόμα) αντάξιος του σπουδαίου Ελληνοαμερικάνου μπαμπά του, Τζον,
έχει τουλάχιστον κληρονομήσει την εξαιρετική του ικανότητα
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στη διεύθυνση των ηθοποιών.
Δυστυχώς, αυτή «Η Πρώτη Αγάπη» κουβαλάει όλα τα μειονεκτήματα (αδυναμίες και
κλισέ) του δακρύβρεχτου ρομαντικού δράματος, χωρίς να διαθέτει, ταυτόχρονα, ούτε
ένα από τα πλεονεκτήματα του «Ημερολογίου». Οι Μόναγκαν και Μάρσντεν θα μου
πεις, μπορεί να μην είναι μεγάλοι star ή εν
δυνάμει μεγάλοι star (όπως ο Γκόσλινγκ, ο
Ρίτσαρντ Γκιρ στο «Νύχτες στη Ροδάνθη»,
ο Τσάνινγκ Τέιτουμ στο «Αγαπημένε μου
Τζον» ή η Μάιλι Σάιρους στο «Τελευταίο
Τραγούδι»), αλλά κάθε άλλο παρά κακοί
ηθοποιοί είναι. Παραγνωρισμένοι αμφότεροι
για την ερμηνευτική τους ευελιξία (βλέπε
εκείνη στο «True Detective» και εκείνον
εύστοχο σε κάθε πιθανό και απίθανο κινηματογραφικό και τηλεοπτικό είδος), λιγότερο
ή περισσότερο τυποποιημένοι σε - συνήθως
δευτερεύοντες - ρόλους ωραίων, καλών
παιδιών, στέκονται και με το παραπάνω στο
ύψος των περιστάσεων αυτής της… «Αγάπης». Αδυνατούν, όμως, να σε συνεπάρουν
και να σε κάνουν κοινωνό στα πάθη, τα λάθη
και τις αλήθειες τους, καθώς τους βάζουν
τρικλοποδιά τα συχνά-πυκνά πισωγυρίσματα
στον χρόνο, στα γυμνασιακά τους χρόνια.
Εκεί όπου οι ήρωές τους, Αμάντα και Ντόσον, ενσαρκώνονται από άλλους ηθοποιούς
(Λιμπεράτο και Μπρέισι), που και ελάχιστα
τους μοιάζουν φυσιογνωμικά και με το ζόρι
10 χρόνια (ουχί 20) μικρότεροί τους δείχνουν.
Το αποτέλεσμα είναι ένα ενοχλητικό μπέρδεμα και αποσυντονισμός, αφού αισθάνεσαι
ότι δεν βλέπεις μια ιστορία δύο ανθρώπων,
αλλά δύο ιστορίες, τεσσάρων διαφορετικών
ανθρώπων!
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Επιπλέον, τόσο οι «κακοί» (η οικογένεια
του Ντόσον, ο σύζυγος της Αμάντα), όσο
και οι «καλοί» (ο θετός πατέρας του Ντόσον, Τακ) είναι τόσο εκνευριστικά, αφελώς
μονοδιάστατοι και κοινότοποι, που καταντούν καρικατούρες. Η υποϊστορία με τον
κολλητό τού Ντόσον στο τότε και τον γιό
εκείνου του κολλητού στο τώρα φαντάζει
εκβιαστική και ασήμαντη από μόνη της,
αφού έτσι ακροθιγώς που αντιμετωπίζεται
στέκει μόνο ως αφορμή για την τελική «ανατροπή». Ανατροπή αχρείαστη και αταίριαστη,
η οποία επιπλέον υπονομεύει τα μηνύματα
περί δύναμης της αγάπης πέρα από ταξικά
σύνορα, αλλά όχι και την πίστη αυτής της
ταινίας πως τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν είναι
τυχαίο. Πίστη βέβαια που, με τη σειρά της,
της κοστίζει κάθε επαφή με την οδυνηρά
ατακτοποίητη πραγματικότητα. Κι όλα αυτά
χαρακτηριστικά τής αφήγησης μιας ιστορίας,
που εξελίσσεται τόσο προβλέψιμα, όσο…
δεν φαντάζεσαι!

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Μόνο αν πίνεις νερό στο όνομα του
Νίκολας Σπαρκς κι έχεις ξεκοκαλίσει
ένα-ένα τα βιβλία του, αυτή η ταινία
μπορεί να ξυπνήσει κάτι γλυκό μέσα
σου, θέτοντας σε πλήρη αδράνεια τη
λογική σου. Διαφορετικά, μόνο… τσαντίλα σε περιμένει, ειδικά αν αντέξεις
μέχρι το γλυκανάλατο, εξωπραγματικό
τέλος του.
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SERENΑ (2014)

Είδος
Δράμα
Σκηνοθεσία
Σουζάνε Μπίερ
Καστ
Μπράντλεϊ Κούπερ,
Τζένιφερ Λόρενς,
Ρις Ίφανς,
Τόμπι Τζόουνς
Διάρκεια
109’
Διανομή
VILLAGE FILMS

του Παναγιώτη Παναγόπουλου
Στα χρόνια της οικονομικής ύφεσης, ο Τζορτζ έχει μια
μεγάλη επιχείρηση ξυλείας. Ερωτεύεται και παντρεύεται αμέσως τη δυναμική Σερίνα, αλλά γρήγορα θα
αρχίσουν να εμφανίζονται προβλήματα και να… εξαφανίζονται άνθρωποι.
Θεωρητικά, η «Serena» είχε όλες τις προδιαγραφές για να
βγει μια ενδιαφέρουσα ταινία. Ένα δοκιμασμένο κινηματογραφικό ζευγάρι, την Τζένιφερ Λόρενς και τον Μπράντλεϊ
Κούπερ, μετά την επιτυχία τους στον «Οδηγό Αισιοδοξίας» και λίγο πριν από τον «Οδηγό Διαπλοκής», ένα best
seller για τη βάση του σεναρίου και τη Σουζάνε Μπίερ στη
σκηνοθεσία, με Όσκαρ κι αυτή για το «Ίσως, Αύριο» να
δώσει την ευρωπαϊκή ματιά σε μια αμερικανική ιστορία.
Να, όμως, που τα θεωρητικά καλά υλικά δεν οδηγούν απαραίτητα και σε καλό αποτέλεσμα. Δυο χρόνια έκανε η ταινία
να βγει στις αίθουσες και βλέποντάς την καταλαβαίνεις το
γιατί. Με μια ιστορία που μπορεί να φαίνεται συναρπαστική
στις σελίδες ενός βιβλίου, αλλά δεν έχει μεταφερθεί με τον
ίδιο τρόπο ως σενάριο, με σκηνοθεσία γλυκερή και μια μουσική που σου υποδεικνύει τη συγκίνηση διαρκώς με εκνευριστικό τρόπο, το συναίσθημα ακυρώνεται, όπως και η αποδεδειγμένη χημεία των δυο πρωταγωνιστών.

η γνωμη του mr. klein

Η Τζένιφερ Λόρενς
καβαλάει ένα άλογο. Χε
χε. Χε χε χε χε. Χε χε χε χε
χε χε χε χε χε χε χε χε…
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Δεν έχουν πάει όλων των συντελεστών οι προσπάθειες στράφι.
Η Λόρενς και ο Κούπερ δίνουν καλές ερμηνείες, αλλά το
πάθος τους ως ζευγαριού (πέρα από μερικές ερωτικές σκηνές)
δεν βγαίνει τόσο πειστικά στην οθόνη ώστε να δικαιολογήσει
όσα θα ακολουθήσουν. Και είναι πολλά! Ο Τζορτζ Πέμπερτον, φιλόδοξος επιχειρηματίας, αλλά και πιεσμένος από την
οικονομική κρίση, ετοιμάζεται να ανοίξει τα φτερά του στη
Βραζιλία. Ταυτόχρονα, θα γνωρίσει τη Σερίνα, μια εντυπωσιακή νεαρή γυναίκα με προβληματικό παρελθόν. «Εμείς οι δυο
πρέπει να παντρευτούμε», της λέει μόλις τη γνωρίζει και αυτό
ακριβώς είναι που θα κάνουν… αμέσως μετά!
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Επιστρέφοντας στη Βόρεια Καρολίνα όπου
είναι η βάση του, θα αρχίσουν οι δυσκολίες.
Ο συνέταιρος του Τζορτζ, που μάλλον τον
γουστάρει κιόλας, σιχαίνεται τη νέα σύζυγο
και πείθεται χωρίς μεγάλη δυσκολία να τον
καταδώσει για δωροδοκίες. Μήπως πρέπει
να βγει από τη μέση; Η ναζιάρικη σύσταση
της συζύγου γίνεται πραγματικότητα και ο
Τζορτζ δολοφόνος. Δεν θα είναι, όμως, και ο
μόνος που θα μπει στο στόχαστρο της Σερίνα.
Θα ακολουθήσουν ένας ακόμη συνεργάτης
τού Τζορτζ και μια νεαρή γυναίκα με την
οποία εκείνος απέκτησε ένα παράνομο παιδί,
την ύπαρξη του οποίου η Σερίνα δεν αντέχει
μετά τη δική της αποτυχημένη εγκυμοσύνη.
Τα γεγονότα, οι φόνοι και οι απόπειρες ακολουθούν το ένα το άλλο βιαστικά, χωρίς να
χτίζονται συναισθηματικά, με αποτέλεσμα η
ταινία να βγάζει ασυγκράτητο μελοδραματισμό που φτάνει τα όρια του γελοίου. Η πολύ
καλή φωτογραφία και οι προσπάθειες των
πρωταγωνιστών δεν αρκούν, ωστόσο, για να
σώσουν τη «Serena» από την απόλυτη αποτυχία.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Έχεις απολαύσει το ζευγάρι Λόρενς Κούπερ στις άλλες δυο του ταινίες και
περιμένεις να ξαναχαρείς; Ίσως, αν
περιμένεις… μια άλλη ταινία. Ακόμη
κι αν σκίζεις τις φλέβες σου για υπερμελόδραμα δεν πρόκειται να διασκεδάσεις, γιατί πέρα από τις υπόλοιπες
αστοχίες της, η ταινία πάσχει και από
έλλειψη χιούμορ ώστε να εκμεταλλευτεί με κάποιο τρόπο την υπερβολή της.
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