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εικονογραφηση: ηλιασ κυριαζησ

Editorial

Τ

ι weekend κι αυτό που πέρασε…
Αλλαγή Κυβέρνησης προς τ’ αριστερά
με δεξιό συνοδοιπόρο, πανελιστική
κουλαμάρα «του γιατρού» κι από
Χόλιγουντ μεριά, ξαφνικά, το «Birdman» να
γίνεται οσκαρικό φαβορί! Ποιος ήρθε;
Το «Λες ο Ινιάριτου να σκίσει στα Όσκαρ;» έγινε
το χολιγουντιανό «Που θα βρείτε τα λεφτά;» ή το
μυαλό μου έγινε καζάνι με όλα αυτά που μας χτύπησαν κατακούτελα; Ήταν τόσο σοβαρά τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, που μόνο με μια
δόση σουρεαλισμού μπορείς να τα αποδεχτείς
και να μη βγεις σε κανένα παράθυρο, δοκιμάζοντας να πετάξεις όπως ο «Άνθρωπος Πουλί»
– superhero του Μάικλ Κίτον. Όχι ότι με σόκαρε
η νέα Κυβέρνηση, με αυτό χάρηκα και δεν το
έκρυψα πουθενά. Αλλά η «αντιπολίτευση»… Τη
Δευτέρα το βράδυ, κατά λάθος, έπεσα πάνω σε
τηλεοπτικό panel από το οποίο απουσίαζε εκπρόσωπος του πλειοψηφούντος κόμματος των τελευταίων εκλογών, με τη Λιάνα και το Μάκη σε…
συμφωνία απόψεων, τρελό παρεάκι και «έλα να
γυμνωθούμε, ντάρλινγκ»!

«Αν ζήσουμε σκηνές με κλειστά ΑΤΜ, άδεια
ράφια, φτώχεια που η σημερινή θα φαντάζει
πταίσμα, τότε ο διαλυμένος ελληνικός λαός θα
ξεσηκωθεί. Και θα τα βάλει με όσους μας έφεραν
σ’ αυτή την κατάσταση»! Τέτοια… ανυπόγραφα
άρθρα βλέπεις παντού, πλέον, να γίνονται viral
στα social και αναζητάς τη σωτηρία ή, επιτέλους,
πράξεις και έργο που θα σου δώσουν μια κάποια
ελπίδα, ότι επέζησε ολίγος κοινός νους μετά από
τις κακουχίες… της νοημοσύνης μας τα τελευταία
χρόνια! Διαφορετικά, ξέχασε τους οικονομικούς
μετανάστες. Το νέο κύμα Ελλήνων που θα φυγαδευτούν θα είναι για να ξεφύγουν από τα χέρια
των «ανδρών με τα άσπρα»!
Δες ξανά την ατάκα από το εξώφυλλο της pdf
version του FREE CINEMA της περασμένης
εβδομάδας. Συνήθως, δεν είναι καθόλου τυχαία
η επιλογή του κινηματογραφικού quote. Τελικώς,
η «ελπίδα» δεν είναι αρκετή όταν το σκατό έχει
προχωρήσει βαθιά στον εγκέφαλο. Το πραγματικό ζητούμενο, πια, είναι το πώς βγαίνεις όχι
από μια κρίση αλλά από μία… shithole!

Hλίας Φραγκούλης

29 ιανουαριΟΥ 2015

H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Η ΘΕΩΡΙΑ
ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (2014)
(THE THEORY OF EVERYTHING)

Είδος
Βιογραφικό Δράμα
Σκηνοθεσία
Τζέιμς Μαρς
Καστ
Έντι Ρέντμεϊν,
Φελίσιτι Τζόουνς,
Τσάρλι Κοξ,
Ντέιβιντ Θιούλις,
Έμιλι Γουότσον
Διάρκεια
123’
Διανομή
UIP

η γνωμη του mr. klein

Έλα, ρε! Ο Χόκινγκ είχε
γκόμενα και κάνανε και
παιδιά; Επιστημονικού
περιεχομένου το έργο,
δηλαδή. Και μελούρα,
καταλαβαίνεις…
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του Ηλία Φραγκούλη
Νομίζεις πως γνωρίζεις τα πάντα για τον Στίβεν
Χόκινγκ; Ήρθε η ώρα να μπεις και… μέσα στην καρδιά του, για να μάθεις τα μυστικά (και) του ερωτικού
του βίου.
Περιμέναμε ένα στερεοτυπικό δράμα στηριγμένο πάνω στην
προσωπικότητα του αινιγματικού κυρίου Χόκινγκ. Ο Τζέιμς
Μαρς (που το 2009 βραβεύτηκε με το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους για το «Man on Wire»), όμως,
εκπλήσσει και μας παρουσιάζει το εξαιρετικά ώριμο πορτρέτο μιας επιστημονικής ιδιοφυίας όχι μέσα από το μυαλό
του (κάτι που σχεδόν θα απέκλειε την ταύτιση του θεατή με
τον ήρωά του) αλλά… τον μεγάλο του έρωτα! Ναι, «H Θεωρία
των Πάντων» είναι, τελικά, η πιο μεγάλη ιστορία αγάπης
που θα δεις στη μεγάλη οθόνη σε τούτη τη σεζόν, μαζί και
το χρονικό ενός γάμου τραυματικού (από πολλές απόψεις)
που έρχεται να μας διδάξει «θεωρίες» πιο σημαντικές κι από
εκείνες του σύμπαντος.
Αρχικά, ο διασημότερος φυσικός επιστήμων μετά τον
Άλμπερτ Αϊνστάιν, δεν χρειαζόταν πάντοτε ένα αναπηρικό
αμαξίδιο για να μετακινείται. Στα φοιτητικά του χρόνια στην
Οξφόρδη, ήταν ένας συνηθισμένος… nerd, που προσπαθούσε
να συμπεριφερθεί όπως κάθε συνομήλικός του, να φλερτάρει
ίσως δειλά, αλλά να διεκδικήσει με σιγουριά αυτό που επιθυμούσε. Το «αυτό», στη συγκεκριμένη περίπτωση, άκουγε στο
όνομα Τζέιν Γουάιλντ. Η σχέση τους ήταν ιδανική και τίποτε
δεν έδειχνε πως θα μπορούσε να μπει ανάμεσά τους. Δεν
υπολόγισαν την ίδια τη φύση, όμως…
Μετά από συμπτώματα σωματικής «αδεξιότητας», ο Στίβεν
κάνει ιατρικές εξετάσεις και η διάγνωση αποκαλύπτει καλπάζουσας μορφής ασθένεια του κινητικού νευρώνα, με προσδόκιμο ζωής μόλις δύο ετών! Στα 21 του χρόνια. Η αρχική αντίδρασή του ήταν να πέσει σε κατάθλιψη και να απομακρύνει
φίλους και γνωστούς (μαζί με τα πιθανά συναισθήματα
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οίκτου από εκείνους), μαζί και την αγαπημένη του Τζέιν, την οποία δεν επιθυμούσε
να «καταδικάσει» σε αυτόν τον αργό θάνατο
της σχέσης τους, όντας αληθινά ερωτευμένος
μαζί της. Εκείνη επιλέγει τη «θυσία» από το
να συνεχίσει τις σπουδές της (στην ιστορία
Τέχνης), θα παντρευτούν, θα κάνουν ένα
παιδί και… τα χρόνια θα κυλήσουν λιγότερο
δύσκολα από το προβλεπόμενο και με σαφώς
μεγαλύτερη διάρκεια από εκείνη που είχαν
ορίσει οι γιατροί.
Δίχως να επαναπαύεται σε δραματικά κλισέ
τού είδους, η οπτική τού Μαρς προκαλεί
με λεπτούς χειρισμούς το συναίσθημα και
προσεγγίζει έναν «ελλαττωματικό» γάμο
ιδιάζουσας μορφής και δυσκολιών, ο οποίος
δέχεται πιέσεις από τις απόπειρες… αυταπάρνησης του Στίβεν και της Τζέιν, στην
προσπάθεια του καθενός να προστατεύσει
τον άλλον, υπομονετικά. Σε μια σχέση σαφώς
ταιριαστή, που όμως… δεν μπορεί να προσαρμοστεί από ένα σημείο κι ύστερα. Ο
γάμος τους είναι φυσιολογικός και έχει αρμονικές βάσεις (το ζευγάρι, άλλωστε, έφτασε
να έχει μέχρι και τρία παιδιά, παρά τις αμφιβολίες τού κοινωνικού περίγυρου περί της
εκπλήρωσης των… σεξουαλικών καθηκόντων
του κυρίου Χόκινγκ απέναντι στη σύζυγό
του), αλλά το πρόβλημα θα μπορούσε να
παρομοιαστεί με δύο κομμάτια ενός puzzle
που αν και έδειχναν σωστά στο ταίριασμα
μιας κοινής εικόνας, δεν εφάπτονταν με
καμία πίεση.
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Σε αυτή την πίεση εστιάζει το τελευταίο
μέρος του φιλμ, εμφανίζοντας και νέα πρόσωπα στον βίο του ζευγαριού, «πειρασμούς»
που θα μπορούσαν να δώσουν μεγαλύτερη
χαρά στη ζωή του Στίβεν και της Τζέιν…
χώρια. Κάθε πτυχή των ερωτημάτων που θέτει
η ίδια η ζωή στο ζευγάρι αυτό φανερώνει
σκληρούς συμβιβασμούς (που ξεπερνούν την
όποια δικαιολογία της αναπηρίας εκείνου),
θρησκευτικά διλήμματα, συναισθηματικές
αντοχές και ηθικούς κανόνες που κρίθηκαν
στην πράξη με αγάπη αλλά και υποχρεωτική
σκληρότητα. Για σχεδόν τρεις δεκαετίες!
Όσοι θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα
για την επιστήμη και το μυαλό του κυρίου
Χόκινγκ ίσως απογοητευτούν. Ο Μαρς τα
βάζει στο background της ταινίας και μελετά
κάτι πιο βατό για τη νοημοσύνη (και την
ψυχοσύνθεση) του θεατή, εξυμνώντας τη
σχέση δύο ανθρώπων και μετατρέποντας την
εις γάμου κοινωνία τους στη δυσκολότερη
εξίσωση, αυτήν που τίθεται προς επίλυση
απ’ το... είδος μας. Για να το επιτύχει φιλμικά, φυσικά, χρειαζόταν δύο δυνατούς πρωταγωνιστές. Ο Έντι Ρέντμεϊν είναι συγκλονιστικός. Αποδίδει μια εν ζωή φιγούρα που
είναι γνώριμη στους περισσότερους από
εμάς και παλεύει με το ίδιο του το σώμα, με
θαυμαστή λιτότητα και σχεδόν μηδαμινή
βοήθεια από το μακιγιάζ. Συσπάσεις προσώπου, το κυρτό «πέσιμο» του λαιμού, ο τρόπος
που κάμπτει τον σκελετό του, το βάδισμά του
(όσο ο ήρωας στέκεται στα πόδια του), σταδιακά σε οδηγούν στην εικόνα του Χόκινγκ
που έχεις αποτυπώσει δια μνήμης και, στο
φινάλε, σε κάνει να θαυμάζεις ένα σύνολο
δουλειάς τίμιο, θαρραλέο, γεμάτο ενέργεια
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και πάθος, που δεν γίνεται ποτέ γραφικό.
Η Φελίσιτι Τζόουνς δεν έχει κάτι το ιδιαίτερα αβανταδόρικο για να απογειώσει την
ερμηνεία της, αλλά στέκεται επάξια δίπλα
στον Ρέντμεϊν, τον συντροφεύει διακριτικά
και του επιτρέπει να ξεχωρίζει χωρίς να τον
ανταγωνίζεται υψώνοντας τόνους πέρα από
το συνηθισμένο. Ίσως και να την αδικεί λίγο
η στέρηση ενός μακιγιάζ γήρανσης πιο έντονου για τα τελευταία χρόνια τής ηρωίδας
που υποδύεται στο φιλμ.
Η ανασύσταση της περιόδου, κυρίως τοποθετημένη στις δεκαετίες του ’60 και του ’70,
είναι δουλεμένη άψογα, χωρίς να επιβαρύνει
ή να κλέβει την προσοχή από τους πρωταγωνιστές, ο Γιόχαν Γιόχανσον έχει γράψει τόσο
ρομαντικές μελωδίες που θα σε χτυπήσουν
σαν κεραυνοβόλος έρωτας (μη σου πω ότι
θα χτυπήσουν και το Όσκαρ μουσικής…) και
ο Μαρς υπογράφει με επαγγελματισμό και
κομψότητα μια από τις καλύτερες ταινίες
της φετινής σεζόν, ένα από τα έργα που σε
συγκινούν εκεί που δεν το περιμένεις, μέσα
από μια ιστορία που ακόμη και το σινεμά δεν
θα μπορούσε να φανταστεί. Για δύο ανθρώπους που αγαπήθηκαν, μοιράστηκαν, δοκιμάστηκαν, έγιναν φίλοι κι εραστές σχεδόν με τη
λάθος σειρά και θα μπορέσουν να σου μεταφέρουν κι εσένα μυστικά από ένα «λυσάρι»
του αληθινού μυστηρίου του σύμπαντος. Της
θεωρίας του έρωτα.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Οι θεατές που αγάπησαν «Το Παιχνίδι
της Μίμησης», ας στηθούν και πάλι στις
ουρές για εισιτήρια. Ταινία που ξεπερνά
τα ηλικιακά target groups, που σέβεται
τους κανόνες της διασκέδασης με παραπανίσιο συναίσθημα, που σου μαθαίνει
πράγματα για το ανθρώπινο είδος, το
μυαλό, τη θέληση και την αφοσίωση.
Φαβορί στις κατηγορίες πρώτου ανδρικού ρόλου και μουσικής για τα φετινά
Όσκαρ. Αν νομίζεις πως η προσωπικότητα αυτού του τύπου «στο καροτσάκι»
δεν σε ενδιαφέρει, εκτός από το σινεμά
δεν πρέπει να έχεις ιδιαίτερα καλές
σχέσεις και με την ίδια τη ζωή…
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29 ιανουαριΟΥ 2015

Η ΦΥΛΗ (2014)
(PLEMYA)

Είδος
Κοινωνικό Δράμα
Σκηνοθεσία
Μίροσλαβ Σλαμποσπίτσκι
Καστ
Γκριγκόρι Φεσένκο,
Γιάνα Νοβίκοβα,
Ρόζα Μπάμπι,
Αλεξάντερ Τζιάντεβιτς
Διάρκεια
130’
Διανομή
DANAOS FILMS

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένα κουφό και
πηγαίνει σε τέτοιο σχολείο και μπλέκει με τα
χειρότερα κωλόπαιδα,
αλλά πηδάει καλό γκομενάκι και μένει. Δε
μιλάει κανείς! Βολεύει
αν θέλεις να «τον
πάρεις»…
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του Ηλία Φραγκούλη
Έφηβος κωφός καταφθάνει σε οικοτροφείο ομοίων
του, περνάει από τα απαραίτητα καψόνια ως «νέος»
και προάγεται σταδιακά εντός κλίκας βουτηγμένης
στην παρανομία και το έγκλημα.
Στο σινεμά αξίζει να αναζητούμε το καινούργιο, την πρωτόγνωρη εμπειρία. Ο νατουραλιστικός φορμαλισμός της
«Φυλής» μπορεί να μαρτυρά κάποιες ρίζες φιλμικά (όπως το
φεστιβαλικά αρεστό ρεύμα της πιο πρόσφατης ρουμανικής
σχολής, για παράδειγμα), όμως το φιλμ σε φέρνει αντιμέτωπο
με μια κινηματογραφική γλώσσα που θα σε αφήσει άφωνο.
Πρόκειται για το ντεμπούτο (στη μεγάλου μήκους) του
Ουκρανού σκηνοθέτη Μίροσλαβ Σλαμποσπίτσκι, που έρχεται
με τη φήμη μεγάλων αποχωρήσεων θεατών από τις αίθουσες
ή και λιποθυμιών! Αντιδράσεις που σχετίζονται με το πόσο
έμπειρος σε σκηνές βίας ή σοκαριστικές (με ή χωρίς εισαγωγικά) προκλήσεις είναι ο καθένας μας. Προσωπικά, περίμενα
κάτι πιο άγριο, πιο θρασύ, πιο extreme. Δεν το είδα. Αλλά
πρέπει να παραδεχτώ πως «Η Φυλή» με καθήλωσε για αυτή
τη μοναδική ιδιαιτερότητά της: όλοι οι πρωταγωνιστές της
επικοινωνούν μέσω της νοηματικής. Όχι μόνο δεν ανταλλάσσουν λέξεις μεταξύ τους, αλλά και ο σκηνοθέτης δεν
θέλησε να προστεθούν… υπότιτλοι για να κατανοήσουμε τους
διαλόγους του φιλμ!
Είναι μια επιλογή που, από μια άποψη, σε πηγαίνει στις
απαρχές του κινηματογράφου, στο… βωβό θέαμα. Δεν
υπάρχει τέτοιος στόχος αναφοράς, όμως. Εδώ τα πάντα
τοποθετούνται στο συνειδητό πλαίσιο μιας πολιτικής αλληγορίας με εθνικότητα διόλου τυχαία. Ο Σλαμποσπίτσκι μας
αφηγείται ένα λαϊκό αντι-παραμύθι για μια κοινωνία για την
οποία ουδείς τολμά να μιλήσει σήμερα. Και κόβει τη μιλιά
από τον κόσμο που βιώνει το ουκρανικό ζήτημα, με τις ενοχές
και τα εγκλήματά του, για να σου παρουσιάσει την αποκρουστική ανατομία ενός Έθνους «ελεγχόμενου» εκφασισμού,
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στα σύνορα της «προστάτιδος» των λαών
Ευρώπης, που κάποια στιγμή θα παρέμβει…
ανθρωπιστικά (χωρίς εισαγωγικά, για την
ειρωνεία της σημειολογίας). Το «σοκ» στη
«Φυλή», λοιπόν, δεν είναι οι σκηνές εντυπωσιασμού που θα σε τρομοκρατήσουν με τον
πιο στερεότυπο τρόπο. Είναι το exploitation
μιας ιστορικής πραγματικότητας, τρέχουσας
σε γεγονότα, που σου περνάει ένα οργισμένο
μήνυμα χωρίς την πολυτέλεια των λογυδρίων,
αλλά μέσω μιας γλώσσας που μοιάζει κομμένη, ανήμπορη να μιλήσει, να ξεσπάσει, να
ουρλιάξει σε βοήθεια.
Ο κεντρικός ήρωας είναι ένας έφηβος επαρχιώτης (κάνουμε υποθέσεις, καθώς η απουσία διαλόγων μας υποχρεώνει να στήσουμε
εμείς την όλη ιστορία γύρω από την προφανή
δράση της αφήγησης) που μπλέκει αμέσως
με τη χειρότερη συμμορία του οικοτροφείου
κωφών στο οποίο μόλις κατέφθασε για να
μάθει γράμματα και μια τέχνη. Οι συμπεριφορές των μαθητών, το σύστημα ιεραρχίας
και ο εγκληματικά απείθαρχος αμοραλισμός
φέρνουν στον νου λεπτομέρειες από κλασικά
φιλμ όπως το «Εάν….» (1968) του Λίντσεϊ
Άντερσον ή το «Κουρδιστό Πορτοκάλι»
(1971) του Στάνλεϊ Κιούμπρικ. Κάπου εκεί
διερωτάσαι: προς τι η επιλογή της συγκεκριμένης «φυλής» ανθρώπων; Γιατί να είναι
όλοι τους κωφοί; Γιατί, θεωρητικά πάντοτε,
ο Σλαμποσπίτσκι θέλει να κρίνει μια πατρίδα
αποκτηνωμένη, στην οποία το ζωώδες έχει
διώξει με τον πιο βίαιο τρόπο το ανθρώπινο.
Βάζοντας ήρωες που επικοινωνούν μονάχα
με τη νοηματική και παρομοιάζοντάς τους με
απολίτιστη αγέλη, ο σκηνοθέτης θέλει διαρκώς να μας προκαλεί συνειρμούς που οδηγούν σε φυλές… πιθηκοειδών (χωρίς πρόθεση
να «στιγματίσει» ή να προσβάλει κοινωνικές
ομάδες με ειδικές ανάγκες, πάντοτε). Είναι
ένας εθνικός διασυρμός, τον οποίο εμπλουτίζει με ό,τι πιο προβοκατόρικο μπορεί. Και
έχει νόημα.
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Υπάρχουν και οι μοιραίες ενστάσεις. Ο Σλαμποσπίτσκι δεν έχει προσπαθήσει ιδιαίτερα
στον τομέα σενάριο, το φιλμ αποτελείται από
σκηνές που έχουν τη δύναμη να σε κάνουν
να σαστίσεις (με ολίγη αναληθοφάνεια και
αφέλεια σε βίαια στιγμιότυπα), αλλά εγκαταλείπει την ιστορία του για χάρη αυτού του
επαναλαμβανόμενα νατουραλιστικού ύφους
που, επιπλέον, δεν είναι και ο καλύτερος
«φίλος» τού μοντάζ, ενώ ο βασικός χαρακτήρας του έχει και σαφή κενά στη σκιαγράφηση και μαστίζεται από μια παθητικότητα
που ποτέ δεν έρχεται στα ίσα της με το εκρηκτικό του ξέσπασμα. Αλλά «Η Φυλή»… σου
κοπανάει μια στο κεφάλι με τον τσαμπουκά
της και, ακόμη κι αν σε αφήσει… χωρίς λόγια
για κάμποση ώρα μετά τους τίτλους τέλους
της, σίγουρα θα κατακτήσει μια θέση ανάμεσα στις πιο απροσδόκητες κινηματογραφικές εμπειρίες που είχες σε τούτη τη ζωή.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Χωρίς να χαρακτηρίζεται ως κάτι το
πραγματικά ακατανόητο (παραδόξως),
η διαρκής χρήση της νοηματικής (και
μόνο) θα ενοχλήσει αρκετούς θεατές
που δεν θα πάνε προετοιμασμένοι, μαζί
με την πιο… ευαίσθητη μερίδα εκείνων που θα νιώσουν έως και δυσφορία
εξαιτίας της ωμής απόδοσης σκηνών
βίας και σεξ (οι γυναίκες να είναι προετοιμασμένες για το ισχυρότερο «σοκ»).
Αξίζει ως εμπειρία, αλλά θέλει κάποια
κότσια, ακόμη και από την αποκαλούμενη «σινεφίλ»… φυλή.
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ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
(2015)
Είδος
Αισθηματικό Δράμα
Σκηνοθεσία
Μαργαρίτα Μαντά
Καστ
Κώστας Φιλίππογλου,
Άννα Μάσχα
Διάρκεια
87’
Διανομή
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας που δουλεύει
στον Ηλεκτρικό και
παρακολουθεί κυριούλα
που παίρνει το τρένο
για να πάει στη δουλειά
της. Και το βράδυ παίρνει ξανά το τρένο για να
πάει σπίτι της. Ακυρώστε τους ελεγκτές!
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του Ηλία Φραγκούλη
Εκείνος δουλεύει στον Ηλεκτρικό, οδηγός. Εκείνη
πουλάει εισιτήρια για τα καράβια, στο λιμάνι. Εκείνος
την παρακολουθεί από το πρωί ως το βράδυ, σχεδόν
παντού. Εκείνη δεν τον έχει πάρει χαμπάρι. Μέχρι τη
μέρα που θα θελήσει να της πει κάτι.
Η Μαργαρίτα Μαντά αφιερώνει τη δεύτερη μεγάλου μήκους
ταινία της στον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Δεν το αναφέρω
για να… αποτρέψω την πλειοψηφία των θεατών από το να
παρακολουθήσουν το «Για Πάντα»! Και, ευτυχώς, το ίδιο
το φιλμ δεν αποτελεί «αναφορά» στο έργο του εκλιπόντος.
Απλά, πρόκειται για μια μικρή ταινία με πρόσωπα που αποκτούν ψυχή, σταδιακά, μέσα από τη μονότονη ροή ενός
σεναρίου που θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο φροντισμένο,
αν η σκηνοθέτις δεν αφοσιωνόταν σχεδόν αποκλειστικά στα
κάδρα της…
Παραδόξως, η μη περιπλοκότητα στη σκιαγράφηση των δύο
χαρακτήρων, δεν αποτελεί παράληψη ή ελάττωμα σε τούτο
το φιλμ. Μιλάμε για δύο μοναχικές φιγούρες, που από μόνες
τους αποπνέουν μια διακριτική ευγένεια. Από τους τύπους
που περνάνε σχεδόν απαρατήρητοι δίπλα σου, στο κέντρο
της Αθήνας. Σχεδόν αμέσως, από τον τρόπο που παρατηρεί
την παρουσία της Άννας στον σταθμό του Θησείου, γνωρίζουμε πως ο Κώστας είναι ερωτευμένος μαζί της. Είναι ερωτευμένος με τις καθημερινές συνήθειες εκείνης, όπως τις
καταγράφει σαν σε λούπα ο φακός της κάμερας, μέσα από
αποχρωματισμένα πλάνα που «γκριζάρουν» ακόμη πιο
έντονα την υφεσική πρωτεύουσα.
Ο Κώστας θα γίνει ένας κανονικός stalker, όταν ανακαλύψει την πλήρη διαδρομή της Άννας στις εργάσιμες μέρες,
εξαιτίας της αναρρωτικής που παίρνει, κατόπιν όχι και τόσο
ευχάριστων ιατρικών εξετάσεων. Από εκείνη τη στιγμή,
βρίσκεται πάντοτε ξοπίσω της, μέχρι που αποκτά και το
θάρρος να την πλησιάσει, την πρώτη φορά ως πελάτης, την
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επόμενη ως «σύμπτωση» στον δρόμο. Θα
της μιλήσει, εκείνη θα τρομάξει, θα αρνηθεί
την επικοινωνία.
Η ιεροτελεστία των στιγμών και της ρουτίνας
αποτυπώνεται με έναν μάλλον παλιοκαιρίσιο τρόπο από τη Μαντά, με τη «θαμπή»
χρωματική παλέτα να παλεύει να δώσει ένα
στίγμα στιλιστικό στα ζυγιασμένα καδραρίσματά της. Τα λόγια απουσιάζουν, η κατάληξη είναι πάντοτε ίδια: μόνοι, ο καθένας
στο σπίτι του, τρώνε ένα πιάτο φαΐ μπροστά
στην τηλεόραση και… πάλι από την αρχή. Η
φωτογραφία του Κωστή Γκίκα αξιοποιεί μουντά και σωστά το σύγχρονο τοπίο, το ύφος
της Μαντά, όμως, βγάζει κάτι το τόσο 90’s…
Ευτυχώς, και πάλι, δεν είναι ο Αγγελόπουλος που έρχεται στο νου, αλλά ο Παντελής
Βούλγαρης, με τα συναισθήματα που είχε
αφήσει το κομμάτι του Θανάση Βέγγου
στις «Ήσυχες Μέρες του Αυγούστου»
(1991). Για τέτοιου είδους κινηματογραφική
ευγένεια μιλάμε. Κι αν κάπου αλλού πήγε
επίσης το μυαλό μου, ήταν στην φετιχιστική
προσήλωση του «Monsieur Hire» (1989)
του Πατρίς Λεκόντ προς το ερωτικό αντικείμενο του πόθου του. Βέβαια, στο τελευταίο
υπήρχε και η πένα του Ζορζ Σιμενόν από
κάτω, που έδινε μέχρι και θριλερικές διαστάσεις στην ιστορία. Εδώ, από την άλλη,
η Μαντά αδιαφορεί απέναντι στην όποια
πιθανή εκδοχή ενός σεναριακού «παιχνιδιού» με τον θεατή, ανοίγει τα χαρτιά της
σχεδόν από το ξεκίνημα του φιλμ και… μένει
πάντα στο ίδιο σημείο – στάση, αφήνοντας
τους δύο πρωταγωνιστές της να δώσουν
ένα κομμάτι ψυχής ή τις λιγοστές «ανατροπές» τής αφήγησης μέσα από τις επιλογές
τους. Φαντάσου, όμως, πόσο πιο δυνατά θα
έπαιρνε μπρος το φιλμ, αν δεν γνωρίζαμε τα
πάντα για την ταυτότητα του Κώστα, αν το
βλέμμα τού ανθρώπου που παρακολουθεί
την Άννα ήταν αποκλειστικά υποκειμενικό
και πρόσθετε ένα είδος «μυστηρίου» γύρω
από τον παντοτινό θαυμαστή της.
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Ο Φιλίππογλου και η Μάσχα καταφέρνουν
να φτάσουν στον τερματικό σταθμό τής
συγκίνησης (του θεατή) με βλέμματα, μειδιάματα κι εκείνα τα μαγκούφικα χαμόγελα της
μέσης ηλικίας που δηλώνουν μαζί την πίκρα
του χαμένου από τη ζωή χρόνου. Κι αφού
το μέσα σου το νιώσει το «Για Πάντα», θα
καταλάβεις πως και η δική σου διαδρομή μαζί
τους δεν πήγε χαμένη.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Μικρού βεληνεκούς φιλμ, τίμιο στην
εκτέλεση, ίσως άτολμο, αλλά καταφέρνει εντέλει να σου μεταδώσει τον
ψυχισμό των ηρώων του και να αγγίξει
την ευθραυστότητά σου (πόσω μάλλον
του γυναικείου κοινού). Θα υπάρξουν
και θεατές που θα το βρουν βαρετό - η
αλήθεια είναι πως κάπου-κάπου μοιάζει με «ξεχειλωμένη» ταινία μικρού
μήκους. Αχ, αυτά τα σενάρια στο ελληνικό σινεμά…
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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΟ
ΤΗ ΜΑΣΣΑΛΙΑ (2014)
(LA FRENCH)

Είδος
Αστυνομικό Θρίλερ
Σκηνοθεσία
Σεντρίκ Χιμένεζ
Καστ
Ζαν Ντιζαρντέν,
Ζιλ Λελούς,
Σελίν Σαλέτ,
Μελανί Ντουτέ,
Γκιγιόμ Γκουί,
Φεοντόρ Ατκίν,
Μουσά Μαασκρί,
Μπρουνό Τοντεσκίνι
Διάρκεια
135’
Διανομή
ODEON

η γνωμη του mr. klein

Ντίσκο, ντρόγκα και
κακό στη σεβεντίλα,
καλή φάση στο μάτι,
αλλά μιλάνε γαλλικά
κι έγινα επιθεωρητής
Κάλαχαν απ’ τη ζοχάδα
μέχρι να περάσουν 135
λεπτά!
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της Βικτωρίας Μιχαήλ
Μέσα 70’s, στο αρχιλιμάνι του γαλλικού Νότου, διορισμός προικισμένου τακτικού ανακριτή κατά των
ναρκωτικών τον φέρνει στο πλάι τού μη αποτελεσματικού τοπικού Τμήματος και όλους εναντίον ναπολιτάνικης φύτρας Νονού και του κύκλου του, που στέλνουν
κάργα «άσπρη» στο Αμέρικα. Παρτάκιας δικός του,
ψηλά διαπλεκόμενοι, οι οικογένειές τους βορά στο
κρυφτό ή φανερό κυνήγι τού οργανωμένου εγκλήματος, πώς θα ξαναγράψουν ως τα 80’s το «Εσύ στο
χώμα, εγώ στη φυλακή»;
Αρκετοί παρλάρουν για Σκορσέζε. Στην ουσία το φραντσέζικο και λίγο πιο πολιτικοποιημένο παιδί τού νεοϋορκέζικου
«Ο Άνθρωπος από τη Γαλλία», μολονότι στα μαρσεγέζικα
και καρδιάς των seventies ίχνη τής κατώτερης συνέχειας του
classic τού Φρίντκιν, το πρώτο αυτοδύναμο (κυνηγήστε και
τη χακεράς-εναντίον-κρατικής-και-καλά-τρομοκρατικήςσυνωμοσίας συνσκηνοθεσία του, «Aux Yeux de Tous»)
μυθοπλαστικό κρούσμα ενός μέλους της κινηματογραφικής
σπείρας Kourtrajmé (αρχηγός εκεί ο μικρός Γαβράς) επί ώρα
καρφώνεται εκνευριστικά… χτυπητά ως τίποτα περισσότερο
από ένα α λα Ντε Πάλμα κρησφύγετο. Όπου και η κολεγιά
της εμιγκρέ ρίζας καθαρμάτων, του στην κόψη των 70’s –
80’s clubbing διακόσμου και μοτίβου, της σαμποταρισμένης
από την έ(λ)ξη της παρανομίας απόπειρας του ήρωα (εκεί ο
κακός, εδώ ο καλός) να ξεκόψει απ’ τη βρώμα πριν το πληρώσει ακριβά του «Υπόθεση Καρλίτο», με τα μα μου μονάδας
«οργάνων», τον δάκτυλο λέρας στα ανώτατα κλιμάκια Αρχών,
τη χαλυβδωτικής για τον chief επενέργειας απώλεια προσώπου – κλειδιού των retro «Αδιάφθορων».
Προσθέστε ένα je ne sais quoi τού «Υπ’ Αριθμόν 1 Δημόσιος Κίνδυνος» (τα επίκαιρα, τα τρικολόρ φυσικά ντεκόρ) και το εκδίδω προσωπικά το ένταλμα έρευνας για τον
θεατή, χάρη στο ύστερο δεύτερο μισό στο οποίο σακου-
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λιάζει την προσοχή ο Σεντρίκ Χιμένεζ. Μ’
ένα διεστιακό (αυτοί κι εμείς, policier και
υποκόσμου) polar fiction παρακολούθησης
του πραγματικού, ιστορικού, ως εσχάτων
πολέμου ένθεν κακείθεν του νόμου περί την
πολυπλόκαμη μπίζνα της ντρόγκας στην
πόλη του Ζαν-Κλοντ Ιζό και του Ρομπέρ
Γκεντιγκιάν τρεις δεκαετίες πριν. Δεν πουλάει καλά προστασία αρχικά ο κόσμος
της νύχτας, με τα στάνταρ όπλα: κατόπιν
κοντρίτσας on the job bonding και ψυχοσωματικής βασάνου «βεντάλιας» (ο λιγομίλητος, ο μπεκρής κτλ.) διωκτών, good times και
modus operandi ξεγλιστρήματος συνδικάτου παλιόμουτρων, procedural αμφοτέρων
εναντίον του εχθρού, βαλτών συν προσωπικών ζοριών ηγετικών μορφών. Φταίει και
το γύρισμα των σκηνών με γραμμική σειρά,
που αρχικά στερεί από τους… άψητους
Ντιζαρντέν και Λελούς (η πλειονότητα των
ρέστων είναι αναλώσιμη) το μπαγλάρωμα
των πολύκροτων χαρακτήρων τους, Πιερ
Μισέλ και Γκαετάν Ζαμπά; Πολύ πιθανό.
En tout cas, από το μπαξίσι στο bar (η
Μαφία προσπαθεί να προσεταιριστεί την
αρσενική νέμεσή της. Πώς θα αντιδράσει
αυτός;) και μετά, όμως, γίνεται η εκπυρσοκρότηση. Breaking Bad, μπαίνεις κι εσύ
στη σπείρα. Η οποία, χάρη στο γέμισμα του
revolver πλοκής και στους 2 ρολίστες, επιτέλους ταμπουρωμένους στα άντρα τους,
σου περνάει χειροπέδες σε σεκάνς όπως
η κατάρρευση του… The Artist στον τηλεφωνικό θάλαμο, το μαγκιόρο πρώτο τετα-τετ των δύο αντιπάλων και η εκδίκηση
του «Τρελού», του κατά τα άλλα ριγμένου
Μπενουά Μαζιμέλ σε channeling Ντε Νίρο
ως Καπόνε με καμπάνα. Το δόξα πατρί,
πάντως, βρίσκει ο Σιρίλ Λε Κοντ που δικαιούται να φωνάζει στα Σεζάρ Β΄ Ρόλου 2015
για το «φάγωμά» του, ενώ το synthesizer
κοντσέρτο για πολυβόλα τού Γκιγιόμ Ρουσέλ
γαζώνει με σιγαστήρα τα σωτήρια ατμοσφαιρικά ημιτόνια, με μουσικό σωματοφύPAGE 32 | FREE CINEMA | ISSUE#146
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λακα τα στιγμιότυπα παρτάρας στην disco
Krypton, όπου οι Venus Gang, οι Blondie
και η Κιμ Γουάιλντ γίνονται α λα «Κακά
Παιδιά» και «Casino» (εδώ ο Μάρτι, d’
accords) αξέχαστο χαλί από tubes της μεγάλης ζωής, των συναλλαγών, του «λουκιού»
των κοντραμπατζήδων της ζουζούς.
Ένα «δόσιμο», ένα μπουζούριασμα, το
κόστος ζωής της τροχαίας εκτέλεσης ενός
«συμβολαίου» κι ένα «τα ψέματα τέλειωσαν» καραούλι γράφουν, έστω με όχι
διατρητικά πυρά métier και κάπως σεσημασμένη πένα τεκταινομένων, αλλά αφηγηματικά δικτυωμένα, χορταστικά τον επίλογο αυτής της υπόθεσης – όχι φυσικά και
του διηπειρωτικού εμπορίου ηρωίνης, που
απλώς έκτοτε άλλαξε κέντρα παραγωγής
και διαμετακόμισης. Έχει προηγηθεί, και
έπεται, το «χώσιμο» (ονομαστικά, σταμπαριστικά, με ειδησεογραφία για το πέρασμα
της χώρας από τον Ντ’ Εστέν στον Μιτεράν) στην εξωνητέα από τη «σκόνη» τρόικα: Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κυβέρνηση,
μπασκίνες, δικαστικοί. (Και) comme ça, «Ο
Άνθρωπος από τη Μασσαλία» τη βγάζει
καθαρή. Άντε, «γίνε» βαποράκι…
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Είναι προϊόν που δε σπάει στα δύο τη
γραμμή που χωρίζει crowd-pleaser και
καλλιτεχνική πιάτσα. «The French
Connection» σε ευρωβερσιόν μην περιμένεις, πάλιουρα, αλλά αν έχεις περάσει
στην εποχή και στο φορμά των τάλε κουάλε serials, θα γουστάρεις αρκετά. Οι εθισμένοι στις σύγχρονες μπατσοcrime-ίλες
θα ανακαλύψουν ότι και η Γαλλία μπορεί να πουλήσει τέτοια ουσία σε σωστές
δόσεις. Αν δε φτιάχνεσαι με το είδος, μην
πας μόνο για τον Ντιζαρντέν, φτάνει σποραδικά σε high. Χτυπάς και μια στέρηση
στον τεκέ, όπως και να ‘χει, φυλάξου.
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Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΟΡΝΤΕΚΑΪ
(2015)
(MORTDECAI)

Είδος
Κωμική Περιπέτεια
Σκηνοθεσία
Ντέιβιντ Κεπ
Καστ
Τζόνι Ντεπ,
Γκουίνεθ Πάλτροου,
Πολ Μπέτανι,
Γιούαν ΜακΓκρέγκορ
Διάρκεια
107’
Διανομή
SEVEN FILMS / ΣΠΕΝΤΖΟΣ

η γνωμη του mr. klein

Είναι ο Τζόνι Ντεπ… με
μουστάκι. Πλασάρει νέα
στολή για τα Τζάμπο;
Πότε ήρθε το Τριώδιο;
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της Ιωάννας Παπαγεωργίου
Bon viveur αριστοκράτης έμπορος τέχνης και ενίοτε
μικροαπατεώνας, ο Λόρδος Μόρντεκαϊ είναι πνιγμένος στα χρέη. Όταν η MI5 του ζητά βοήθεια στην
ανεύρεση θρυλικού, χαμένου πίνακα του Γκόγια,
αδράχνει την ευκαιρία για να ξελασπώσει τα οικονομικά του και ξεκινά ταξίδι αναζήτησης ανά τον κόσμο,
κυνηγημένος από κάθε καρυδιάς καρύδι… τρομοκράτη, μαφιόζο, απατεώνα και κλέφτη.
Όλες τις κατάλληλες προϋποθέσεις / προδιαγραφές διαθέτει
αυτό το φιλμ για να προκύψει τουλάχιστον χορταστικά, αγνά
διασκεδαστικό. Και slapstick κωμωδία (με τον Μόρντεκαϊ
να βαρά δεξιά και αριστερά στο τραπέζι το κεφάλι άτυχου
πράκτορα της MI5, επιχειρώντας την τέλεια αναπαράσταση
φόνου, π.χ.), και φαρσοκωμωδία (από το «Ευχαρίστησή μου,
κύριε» που επαναλαμβάνει ο σωματοφύλακας του Μόρντεκαϊ, Τζοκ, κάθε φορά που περνάει τα πάνδεινα για χάρη του,
μέχρι την ανυποψίαστη ψυχραιμία με την οποία αντιμετωπίζει η κυρία Μόρντεκαϊ τους υποψήφιους μνηστήρες της,
ειδικά τον κρυόπλαστο αρχιπράκτορα της MI5, Μάρτλαντ).
Και σάτιρα. Και παρωδία (κάθε κλισέ χαρακτηριστικού κουλτούρας Άγγλων, Ρώσων, Αμερικανών…).
Και… μεταμοντέρνο βρετανικό φλέγμα στους διαλόγους (ο
Μόρντεκαϊ «βρίζει» έναν εκ των κυνηγών του ως εξής: «Η
μάνα σου και ο πατέρας σου γνωρίζονταν μόνο για μια μέρα,
και χρήματα ανταλλάχθηκαν!»). Και άφοβο, λαμπερό καστ
ηθοποιών, ορμητικά αφοσιωμένο στους εξωφρενικά εκκεντρικούς, σουρεάλ ρόλους του. Και cult, μετά δακρύων και
πόνου στομάχου (κατά τους μύστες του) πρωτόλειο - τη λογοτεχνική ανθολογία του Κίριλ Μπονφιλιόλι « Don’t Point That
Thing At Me». Και ευφάνταστα γραφικά εικονογράφησης
των ταξιδιών του Μόρντεκαϊ, με το αεροπλάνο του να πετάει
γύρω ή μέσα από τα γράμματα με το όνομα κάθε πόλης που
επισκέπτεται να αιωρούνται τρισδιάστατα πάνω από τα πιο
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εμβληματικά αξιοθέατα της. Και αναπάντεχα
δεινό σκηνοθέτη στην κινηματογράφηση της
κωμικής δράσης, καθώς δεν σε αφήνει στιγμή
πίσω, χαμένο, ούτε στις καταδιώξεις σε απανταχού δρόμους (και με τη Rolls Royce και με
το δίκυκλο), ούτε, κυρίως, στο «έλα να δεις»
που γίνεται λίγο πριν από το φινάλε, κατά τη
διάρκεια της δημοπρασίας.
Ωστόσο, αυτό το φιλμ προκύπτει… καθόλου ξεκαρδιστικό, ελάχιστα αστείο, αφόρητα επιτηδευμένο και εντελώς αδιάφορο.
Παρωδεί κλισέ, με κλισέ τρόπο. Τα slapstick
κωμικά του στοιχεία εντυπωσιάζουν μόνο
ως καλοκουρδισμένα ακροβατικά, και το
πολύ να σου προκαλέσουν κάνα φευγαλέο
γελάκι. Και το φλέγμα στους διαλόγους 9
φορές στις 10 πνίγεται από την υπερβολικά
εκκεντρική και σουρεάλ συμπεριφορά και
εκφορά όλων, μα όλων, των χαρακτήρων. Η
κωμωδία, βλέπεις, για να έχει υποβλητικό,
ξεκαρδιστικό εκτόπισμα, χρειάζεται ήρωες
που να έχουν έστω και μικρή, τόση δα,
επαφή με την πραγματικότητα, ώστε να σε
συμπαρασύρουν με αγάπη και συμπάθεια
στα πάθη τους. Και ο Μόρντεκαϊ κι η παρέα
του δεν έχουν απολύτως καμία επαφή με
την πραγματικότητα. Δεν είναι ήρωες. Δεν
είναι χαρακτήρες. Δεν είναι καν καρικατούρες. Είναι cartoon. Toons χωρίς φαντασία,
ευστροφία, πρωτοτυπία ή τόλμη.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Ο Τζόνι Ντεπ συνεχίζει το αρνητικό
του σερί, επιδιδόμενος σε μια ερμηνεία
κακέκτυπο του Τζακ Σπάροου, άνευ του
eyeliner, της μαλλούρας, αλλά και των
επαναστατικών και ανατρεπτικών ψυχής
και πνεύματος. Τα μάτια σου θα φάνε
μπόλικα… ψάρια, αλλά μάλλον δεν θα
γελάσεις και ίσως κλάψεις (τα 7,5 ευρώ
του εισιτηρίου) με αυτόν τον καθωσπρέπει «καλοντυμένο», αλλά… ακατοίκητο
«Κύριο Μόρντεκαϊ».
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Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΤΑ
ΜΑΥΡΑ 2: ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ
ΘΑΝΑΤΟΥ (2014)
(THE WOMAN IN BLACK 2: ANGEL OF DEATH)
Είδος
Δραματικό Θρίλερ Τρόμου
Σκηνοθεσία
Τομ Χάρπερ
Καστ
Φίμπι Φοξ,
Όουκλι Πέντεργκαστ,
Χέλεν ΜακΚρόρι,
Τζέρεμι Ίρβαϊν
Διάρκεια
98’
Διανομή
ODEON

η γνωμη του mr. klein

Σκιαχτικιά την πέφτει
σε παιδάκια, αφού
ξέκανε το Χάρι Πότερ
στο πρώτο έργο. Όχι
συνειρμούς με εκλογικούς πρωταγωνιστές,
πέρασαν αυτά!
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της Βικτωρίας Μιχαήλ
Αγγλία, Β΄ Παγκόσμιος: σκαστοί απ’ το blitzkrieg
στην πρωτεύουσα, τρυφερούδια χωρίς γονείς και οι 2
επιβλέπουσες του ιδρύματός τους καταφεύγουν στην
επαρχία, σ’ «εκείνο» το σπίτι. Μπόμπιρας έχει πιει το
αμίλητο νερό κι ελκύει εκτόπλασμα βάι-βάι, δασκαλίτσα «τι τρέχει;» επίμονα ρωτάει, η διευθύντρια
στραβά όλους τους κοιτάει, αεροπόρος με αφανή
πληγή βοηθάει, το αερικό τής Τζινέτ Χάμφρυ λυσσάει. Στον άλλο κόσμο ποιος (μετά τον... Χάρι Πότερ)
θα πάει;
Νεαρός, χήρος και με αγοράκι δικηγόρος απ’ το βικτωριανό
Λονδίνο, σε χωριό για τακτοποίηση των τίτλων αδειανού
αρχοντικού ψιλορημαδιού, ακούει φωνές στη σιγαλιά και
βλέπει νεκρούς ανθρώπους, ενώ του φορτώνονται σωβινιστές
ντόπιοι, αυτόχειρες παρθένοι, αερικά. Αλλά το déjà vu στοιχειωτικής γριφοπλοκής, οι μία ιδέα σκιαχτικές «να ‘το, πετιέται» τεχνικές, το ημινόθο σάβανο baroque chic & ομιχλωδών
ατμοσφαιρών, άσε τα σάπια τού Αποκάλυψη Τώρα επεξηγηματικού ματσό λαλά χαροκαμένης και τού εξορκισμού πτωματικού αναπαμού τη φύλαγαν στην προ τριετίας συγγνωστή
τυμβωρυχία εις βάρος (και του ισπανικού «Το Ορφανοτροφείο») του best seller της Σούζαν Χιλ – αν και ο Διευθυντής
μας έχει ελαφρώς θετικότερη άποψη για δαύτο.
Με το δέος για την κλασική αχλύ τής ξανά συμπαραγωγού
Hammer Films σε υποχώρηση (και λόγω των νέων χρονοσυντεταγμένων) αλλά ξανά θύμα εμπνεύσεων του ασιατικού φανταστικού σε ανεπιθύμητα κρούσματα, στη δεύτερη
séance επίκλησής της, «Η Γυναίκα με τα Μαύρα» μένει
τελικά, η δύστυχη, εκ νέου σκιά τού δυνητικά σοκαριστικού
εαυτού της. Τώρα ως, αξιοσημείωτα υποδόρια μα λειψά και
τελικά ξέπνοα υποβάλλον τη φρίκη τού πολέμου, rustique
έπους του ‘40 μεταγοτθικό και σιριαλκιλερικά εκδικητικού

PAGE 45

κλου ντουβρουτζά επιβίωσης horror μυστήριο φαντασματικό, που δε σε στοιχειώνει.
Το παίρνουν στο λαιμό τους επίσης το ότι,
αν και η δυσοίωνη madam κινεί τα νήματα
των ντου, η διαλείπουσα… φιγούρα της τη
στιγματίζει ως λίγο – πολύ άφαντη (και στο
πρώτο φιλμ αυτό το φαινόμενο ήταν πρόβλημα), κάτι που εξαϋλώνει και δραματουργικά την ύστερη αχρείαστη αιφνίδια τροπή
διεκδίκησης δεσμών αίματος με τον πιτσιρίκο
του original ως ξεφουρνισμένο αίτιο της
εκδικητικής εγκαταβίωσής της στο συφοριασμένο οίκημα. Το ότι το διακύβευμα παιδιού
– ενδιαμέσου & στόχου σε παραψυχολογικό
χαμό έχει ξεσκιστεί στο παίξιμο την τελευταία πενταετία (από φραγκοφονιάδες όπως
τα «Παγιδευμένη Ψυχή» και «Το Κάλεσμα»). Το ότι τα εφετζίδικα «αρπάγματα»
του μοντάζ (ιδίως τα blink and you miss them
«ηλεκτροσόκ») παθαίνουν αντί να σου προκαλούν σύγκρυο. Το ότι στην κλιμάκωση το
«φύγε συ – έλα συ» επαπειλούμενων προσώπων κρεμάται επί… ξύλου ντεκουπαζιακά.
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Καταληκτικά, το ότι η εκμυστήρευση του
τραύματος του πιλότου σκάει φροϋδικά
ψιλοαπότομα και βαλτά, προτού βουτήξει
(νύξη…) ξανά εξιλεωτικά προβλεπτά, ενόσω
το τελειώνει σχηματικά η «Δώσε και Σώσε»
survivor θυσία υπό το νερό – και μετά γιατρεύεται και παίρνει και πάνω του (ανακουφιστικά κιόλας) ξαφνικά το μικρό. Είναι…
αμαρτία – καθώς το πρώτο ημίωρο υπόσχεται δέος λάου λάου χτίζοντας σασπένς
στα θεμέλια, το βιζέρ καδράρει στοχευμένα κολοριζέ τις γκραβούρες με συνεργό
το design που αραχνιάζει ωραία το νοτισμένο ερμάριο παλιάμπελου, και φοβιστικά
εμψυχωμένα παιχνίδια, μια φουρκισμένη
μακρυμαλλούσα, ένα τυμπανισμένο στο
ύδωρ ανήλικο κορμί, ένα πουλί βαρεμένο
σε πόρτα παρότι δεν κοψοχολιάζουν (συν)
εκτιμώνται ως σκιαχτικά «νούμερα», με
τη Φίμπι Φοξ όχι άμοιρη μιας υποκριτικής
Έκτης Αίσθησης (με κάτι από Νατάσα Μποφίλιου!), τη Χέλεν ΜακΚρόρι προσηκόντως
αυστηρή παρουσία και τον βουβό μπούλη
νέο «Ντέιμιαν» στο πιο στρουμπουλό και μη
κακιασμένο. Αλλά «Η Γυναίκα με τα Μαύρα
2» Άγγελος του δικού της Θανάτου ως
franchise είναι. Μαζί με το γλίσχρο υστέρημά σου και κατάρα δίνε…
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Μανιακέ της category, θα ιντριγκαριστείς και, πιθανότατα, θα απογοητευθείς. Ενδεχομένως θα σε καταλάβει
κάπως περισσότερο της σακαφιόρας
ο δαίμων αν είσαι μάνα και υπερδεισιδαίμων. Κανίβαλε των multiplex, αν
το βρεις παλαιάς σχολής, τουλάχιστον
μην το γελοιοποιείς με το να θορυβείς.
«Κότα» ενώπιον του genre; Δεν έχει
άγριες «φάσεις» - αλλά μην προκαλείς
το ριζικό σου.
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BARBIE: Η ΣΟΥΠΕΡ
ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ (2015)
(BARBIE IN PRINCESS POWER)

Είδος
Animation
Καστ
Ζέκε Νόρτον
Διάρκεια
70’
Διανομή
UIP

της Βικτωρίας Μιχαήλ
Κατόπιν… φιλιού από πεταλούδα, κατά λάθος πειραματόζωο βαρόνου βυσσοδομούντος εναντίον του
βασιλιά με όπλο πανίσχυρο ελιξίριο και βοηθό φρύνο,
η διάδοχος του Θρόνου του Γουίντερμιερ αποκτά υπερανθρώπινες ικανότητες, τις οποίες εξασκεί μυστικά
υπέρ του καλού τής πρωτεύουσας – ώσπου η ψιλοφθονερή ξαδέλφη της γίνεται (κρύβε λόγια) κι αυτή…
Supergirl. Πρώτο θέμα στα Μέσα, ινδάλματα και αντίζηλες, μπορούν να σταματήσουν τον κακό;
Εντάξει, ρε παιδιά, είπαμε: κάνει φράγκα. Αλλά να διανέμετε
στις αίθουσες και τις idiot box αταξίες της; Κατόπιν ζήτησης
(μολονότι φθίνουσας, εσχάτως), το πολλοστό κινούμενης
εικόνας προϊόν από τη γραμμή παραγωγής τού αειθαλέστερου
παγκόσμιου icon για κορασίδες που κάνει «pow!» στην αγορά
είναι για πρώτη φορά μια τηλεταινία, που φέρει μάλιστα αποκλειστικά τη σφραγίδα τού production house της Mattel. Και
το ότι αποτελεί επίσης το πρώτο εξόφθαλμο flirt τής Barbie με
το σύμπαν των υπερηρώων συνιστά σίγουρα πολυδύναμο δείκτη (το superhero trend απλώνει πια τα πλοκάμια του παντού,
τα θέματα της ξανθιάς πρέπει να μεγαλώσουν όπως μεγαλώνει
και το κοινό της), αλλά δεν αναιρεί το ότι κι αυτή η girl power
αποστολή της είναι απέξω περιστασιακά μόνο… κούκλα κι από
μέσα συχνά πανούκλα.

η γνωμη του mr. klein

Είναι η Μπάρμπι και
γίνεται Σούπερ Πριγκίπισσα! Βράχηκα
λίγο (με τον άλλο
τρόπο, ξέρεις)… Κανένα
«Avengers», ρε!
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Σε πρώτο εχθρό της κοπέλας μας θα μεταμορφωνόταν άνετα
ο Spider-Man (της τριλογίας του Σαμ Ρέιμι), χαρακτηριστικές
κασκάντες τού οποίου αντιγράφει η δράση στη σκηνή τού
τσαντάκια, βουτηγμένου ψηλοκρεμαστά και περπατητά σ’
ένα λεωφορείο από την ιπτάμενη διώκτρια του εγκλήματος
που τον παραδίδει σ’ ένα αστυνομικό Τμήμα, και στο domino
καταστροφών με απειλούμενο έναν εργάτη οδοποιίας – μια,
πάντως, απ’ τις πιο fun σεκάνς τού φιλμ. Κι ενώ πλάι της
προστρέχουν το fitting της wow στολής και η – Λόλα, να ένα
φρέσκο μοτίβο – πρώιμη κόντρα ανάμεσα στις δύο Σούπερ
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Κατερίνες (εντάξει, Σούπερ Κάρα και Σούπερ
Κορίν), ο σεναριακός κρυπτωνίτης παραλύει
τα μούσκουλα τού δραματουργικού σώματος.
Το retro παλάτι στο εξοχικό… πουθενά μιας
κατά τ’ άλλα σύγχρονης μεγαλούπολης,
της πιο ρεαλιστικής που έχει μοστράρει ως
σήμερα η σειρά, φαντάζει παράταιρο. Ο ραδιούργος τιτλούχος υπασπιστής του βασιλιά
άμα λάχει καβαλάει μηχανάρα και μετατρέπεται γραφικά σε πιο light… Hell’s Angel, προτού
επανασυνθέσει… άγνωστο πώς τη φόρμουλα
του θαυματουργού υγρού που είχε απωλέσει
μετά την ανατίναξη του εργαστηρίου του. Το
εντομάκι – ξενιστής των αφύσικων ιδιοτήτων επανεμφανίζεται ακριβώς εκεί όπου και
όταν το απαιτεί η πλοκή, ώστε να πάρει πάνω
του κάργα και το δεύτερο θηλυκό μας που,
εξαφανισμένο ανεξήγητα επί ώρα από την
κλιμάκωση της μάχης, «σκάει» ξανά για την
κορύφωση εξίσου ανεξήγητα. Και ένα σκυλάκι
με ένα ροζ γατί (τσα τσα τσα), κατοικίδια της
εστεμμένης, αρχικά εκ περιτροπής και κατόπιν αχώριστα κόβουν βόλτες στα πόδια τής
υπόθεσης εν είδει cuteness factor.
Ενώ η μπέρτα των ηθικοπλαστικών διδαγμάτων («Φιλενάδες, όχι ζήλιες», «Οι γονείς
ξέρουν και θέλουν το καλύτερο για σένα»,
αλλά και το άκρως αντίθετο «Απογαλακτίσου
και απόδειξε ποια είσαι»!) σου πέφτει κλασικά
XS εκτός κι αν πηγαίνεις Δημοτικό, το σκίτσο
χαρακτήρων χτυπάει χονδροειδώς κοψιές
σε less is less περιβάλλοντα (τουλάχιστον με
το magenta σήμα κατατεθέν της παλέτας να
υποχωρεί σταδιακά) και το ακτινοπίστολό
σου ψάχνει φορτισμένο τη μεταφράστρια
για εκείνο το «ηφαίστειο Dormant», αν μη τι
άλλο κάνεις χάζι τα action figure μοντελάκια,
τις ομοβροντίες πυρών από μπάλες glitter και
τον καρτουνίστικα ζημιάρη βάτραχο – τσιράκι
του επίδοξου σφετεριστή, την πιο ντισνεϊκά
ανώτερη (είδες πού φτάσαμε;) μορφή ζωής σ’
αυτήν την αντι-Γκόθαμ Σίτι της φασόν μικρής
οθόνης για τα όπου γης δεσποινάρια. (Από)
Marvel μακριά. Έλεν Σλέιτερ, γύρνα ξανά…
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
«Little Miss Little Miss Little Miss
Can’t Be Wrong…», άρα η μπεμπέκα
σε παίρνει απ’ το χεράκι και αντίο στο
εικοσαευράκι – αλλά αν είσαι κομιξάς
κηδεμών, μπορεί και να το χαρείς περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Άτεκνοι geeks,
βολευτείτε όπως – όπως, αργεί η Γκαλ
Γκάντοτ ως Wonder Woman. Tooners,
είναι απ’ τα πιο φτηνά παιχνίδια τού
franchise. Τους λοιπούς σάς αφορά όσο
και η πρωινή παιδική ζώνη του Σ/Κ
στο STAR ή η εύρεση του κοστουμιού
«Φλας- Γκόρντον-μάρκα-μ’-έκαψες»
στα βεστιάρια για Απόκριες.
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