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εικονογραφηση: ηλιασ κυριαζησ

Editorial

Τ

ην Κυριακή το βράδυ κοιτούσα τη Χαριλάου Τρικούπη χωρίς την κλούβα έξω
από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Στα σταυροδρόμια των Εξαρχείων, σχεδόν μέχρι
την Ακαδημίας, δεν έβλεπες ΜΑΤ, πουθενά. Καμία
εικόνα μιας πόλης σαν σε στρατιωτική κατοχή,
με τα όπλα στα χέρια. Το κουβεντιάζαμε με έναν
οδηγό ΤΑΧΙ, που παρατήρησε έκπληκτος και την
πρόσφατη αντιφασιστική πορεία στο κέντρο της
Αθήνας, χωρίς ΜΑΤ και χωρίς το παραμικρό επεισόδιο, φυσικά! Πρόσθεσα ότι χωρίς τους ασφαλίτες, που μπούκαραν στις συγκεντρώσεις με πλάτες
από τους αστυνομικούς, είναι προφανώς δύσκολο
να υπάρξουν συμπλοκές και καταστροφές. Από το
παράθυρο του συνοδηγού χάζευα την ηρεμία της
νυχτερινής Αθήνας, χωρίς καμία αίσθηση φόβου.
Η πόλη είναι και πάλι δική μας, είπα.
Την Αθήνα εγώ την έμαθα μέσω των κινηματογραφικών της αιθουσών. Πρωτίστως. Το
Embassy και οι παλιές προβολές της Ταινιοθήκης εκεί, μου έμαθαν το Κολωνάκι. Το ΒΟΞ και η
Riviera μου έμαθαν τα Εξάρχεια, κάποιο καλοκαίρι. Το Άστυ και η Έλλη την πιο άγρια «κουλτούρα» της παγκόσμιας κινηματογραφίας, μαζί με
την Κοραή και την Ακαδημίας (μαζί με τη βολικής

αποστάσεως Όπερα απέναντι, για ένα εύκολο
double-feature τις Κυριακές). Και το Ιντεάλ (μη
σου πω και το Rex παραδίπλα και καρφωθώ…)
την Πανεπιστημίου.
Τα σινεμά έσφυζαν από ζωή, οι ουρές στα ταμεία
σου έδιναν χαρά, μαζί με τις εκατοντάδες των
ανθρώπων που έβγαιναν από κάθε προβολή. Η
Αθήνα έδειχνε τη ζωντάνια της και οι κινηματογράφοι τροφοδοτούσαν με τη βραδινή έξοδο των
θεατών κάθε bar, ζαχαροπλαστείο ή εστιατόριο.
Διπλός ήταν ο αριθμός των αιθουσών που θυμάμαι
στο κέντρο. Διπλός ο καημός σήμερα, με μόλις
πέντε σινεμά να παλεύουν να κρατήσουν την πόλη
«ξύπνια» τη νύχτα. Άραγε, θα ξαναβγούν για να
πάνε σινεμά οι Αθηναίοι, πριν κλείσουν κι αυτά;
Θα τα προστατεύσουν από μια ολοκληρωτική ερημιά στους δρόμους; Από τα στοιχειωμένα κτήρια,
με εισόδους φραγμένες και σκεπασμένες από το
graffiti; Μαζί με τα πράγματα που πάμε ν’ αλλάξουμε σε τούτη τη χώρα, ας αλλάξουμε και τον
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη διασκέδαση. Οι δρόμοι εκεί έξω είναι και πάλι ελεύθεροι.

Hλίας Φραγκούλης
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H TAINIA Tησ εβδομαδασ

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΡΟ (2014)
(WHIPLASH)

Είδος
Δράμα
Σκηνοθεσία
Ντέιμιεν Τσαζέλ
Καστ
Μάιλς Τέλερ,
Τζ. Κ. Σίμονς,
Νέιτ Λανγκ,
Όστιν Στόγουελ,
Μελίσα Μπενόιστ,
Πολ Ράιζερ
Διάρκεια
107’
Διανομή
FEELGOOD

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένα σπαστικό που
παίζει τζαζιές σε κρουστά κι έχει για δάσκαλο
έναν κανονικό μαλάκα
και σου τσαταλιάζουν
τόσο πολύ τα νεύρα που
θες να μπεις μέσα στην
οθόνη και να τους αλλάξεις τον αδόξαστο, τη
μάνα και τον πατέρα!
Τρώγεται, δηλαδή.
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του Ηλία Φραγκούλη
Ο Άντριου Νέιμαν ονειρεύεται να γίνει μεγάλος
drummer της jazz. Ο Τέρενς Φλέτσερ είναι ο μέντοράς του, ένας διευθυντής ορχήστρας που δεν γνωρίζει
ψυχικά όρια όταν πρόκειται για τους μαθητές του.
Ποιος θα «σπάσει» ποιον;
Υπάρχουν άνθρωποι που ήρθαν σε τούτον τον κόσμο γνωρίζοντας το πεπρωμένο τους, από τη στιγμή της γέννησής τους
κιόλας. Υπάρχουν και άνθρωποι που σταδιακά ανακάλυψαν
μια έφεση και, για το υπόλοιπο της ζωής τους, έδωσαν μια
απίστευτα σκληρή μάχη για να πραγματοποιήσουν το όνειρό
τους, να γίνουν όλο και καλύτεροι σε αυτό που επέλεξαν να
κάνουν. Και οι δύο περιπτώσεις θνητών, επιζητούν μια θέση
σε κάποια… αιωνιότητα. Συνήθως. Είναι εγωιστές. Θυσιάζουν
έναν και μοναδικό (;) βίο για μια ολοκλήρωση εσωτερική,
ψυχική, που δύσκολα χωράει συντρόφους, συνεργάτες,
φίλους, αυτό το καθημερινό σύμπαν μιας κανονικότητας που
σε γερνάει μέχρι να κλείσεις τα μάτια σου. Το «Χωρίς Μέτρο»
είναι μια ταινία γι’ αυτούς τους ανθρώπους.
Από πού να… τολμήσω να ξεκινήσω; Αυτό το έργο είναι σα
να σε χτύπησε ρεύμα ηλεκτρικό! Φτάνεις ως το τέλος του
βαριανασαίνοντας και δεν μπορείς να σηκωθείς από το κάθισμα ούτε και να βρεις ξανά φυσιολογικό ρυθμό καρδιάς και
πίεσης, για κάμποσα λεπτά της ώρας.
Εισαγωγή στον χαρακτήρα του Άντριου Νέιμαν. Είναι μόνος,
πάνω από τα κρουστά του. Φαντάζεται τους μεγάλους, θέλει
να παίξει όπως ένας Μπάντι Ριτς. Είναι πρωτοετής. Ο Τέρενς
Φλέτσερ εμφανίζεται μπροστά του, τον διακόπτει, ο μικρός
αισθάνεται ένα κάποιο δέος. Ο άνδρας αυτός δεν του είναι
άγνωστος, το «ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε;» ύφος του τον
κάνει να τα χάνει, ακριβώς επειδή ο Άντριου ξέρει με ποιον
μιλάει. Τον φόβο και τρόμο μιας αυστηρής, απαιτητικής και
πειθαρχημένης μουσικής Ακαδημίας της Νέας Υόρκης στην
οποία φοιτά. Ο Τέρενς Φλέτσερ είναι ο δάσκαλος που μπο-
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ρείς να έχεις μονάχα όταν αξίζει να βρίσκεσαι
ανάμεσα στους καλύτερους μαθητές αυτής
της Ακαδημίας. Η τάξη του είναι το μεγαλύτερο σχολείο, αν θέλεις να αριστεύσεις, να
γίνεις μεγάλος. Ο νεαρός θα τα καταφέρει,
να μπει σε αυτή την τάξη. Όχι απαραίτητα
επειδή είναι ένας ταλαντούχος και υποσχόμενος μουσικός. Αλλά επειδή σε αυτόν, ο
Τέρενς Φλέτσερ βλέπει τη φιλοδοξία, τις
προοπτικές μιας εξέλιξης που μπορεί να
αγγίξει τη μανία.
Ο μέντορας θα καλωσορίσει τον μαθητή
του σε μια τάξη όπου οι υπόλοιποι μουσικοί
σχεδόν δεν ανταλλάσσουν ούτε μια «καλημέρα», για λίγο θα αισθανθεί αντάξιος μιας
σοβαρής προόδου, αν όχι ήδη προικισμένος
για μια αντίστοιχη καριέρα. Σχεδόν αμέσως,
όμως, θα βιώσει έναν παραδειγματικό εξευτελισμό και μια αποβολή από την τάξη, λίγο
προτού έρθει κι η δική του η σειρά. «Αν μου
σαμποτάρεις τη μπάντα σκοπίμως, θα σε
γαμήσω σα να ήσουν ένα γουρούνι!», είναι
μια από τις ατάκες που θα ακούσει από τον
δάσκαλό του ο Άντριου Νέιμαν. Είναι σαφές
πως πρόκειται να γίνουμε μάρτυρες μιας
σαδομαζοχιστικής σχέσης.
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Το συγκρουσιακό χτίσιμο των δύο χαρακτήρων πατάει ολοκληρωτικά πάνω στη δεξιότητα του καθενός από αυτούς, στο tempo
που ορίζει μονάχα η παρτιτούρα και ουχί ένα
καλοσχεδιασμένο σενάριο που τους αναλύει
μέσα από τον κοινωνικό τους περίγυρο. Ο
Μάιλς Τέλερ και ο Τζ. Κ. Σίμονς είναι δύο
μουσικά όργανα υπό την επίβλεψη ενός διευθυντή ορχήστρας, του σκηνοθέτη Ντέιμιεν
Τσαζέλ που δίνει ένα απίστευτο ρεσιτάλ
κινηματογραφικής κατασκευής - σύνθεσης,
προορισμένο να μείνει κλασικό στην ιστορία τού σινεμά. Πέραν από την εξαιρετική
τύχη που είχε να δουλέψει με αυτούς τους
δύο ηθοποιούς (το ηφαίστειο που ακούει στο
όνομα Σίμονς πάει ολοταχώς για το Όσκαρ
δεύτερου ανδρικού ρόλου), τους οποίους
αισθάνεσαι ότι εξωθεί σε ερμηνείες νεύρου
που ολισθαίνουν προς την καταστροφή (ή την
αυτοκαταστροφή ενίοτε), ο Τσαζέλ δεν χάνει
την παραμικρή νότα σε πλανοθεσία, κίνηση
κάμερας, μοντάζ και μιξάζ, ειδικά επάνω
στα μουσικά μέρη. Προσοχή, δεν έχουμε
να κάνουμε με ένα βιντεοκλιπίστικο ύφος,
αλλά με συντονισμό και γνώση επάνω στις
συνθέσεις τις οποίες εκτελεί η μπάντα του
μέντορα Φλέτσερ. Τα cuts ματώνουν με το
beat, ξεκάθαρα μαεστρικά. Ακόμη και εκείνοι
οι θεατές που έχουν σπουδάσει μουσική, θα
νιώσουν την αναπνοή τους να κόβεται σε
πολλά σημεία του φιλμ!
Όπως και ο κεντρικός ήρωάς του, ο Τσαζέλ
ήξερε τι ήθελε κάνοντας το «Χωρίς Μέτρο».
Και το έκανε! Στα 29 του χρόνια, με τη
δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του. Μάλλον γεννήθηκε με αυτό το ταλέντο. Από την
άλλη, εγώ αισθάνθηκα τυχερός που γεννήθηκα για να βρίσκομαι από την άλλη πλευρά
της οθόνης και να παρακολουθώ την καλύτερη (μέχρι στιγμής, και δύσκολα «τρωτής»)
ταινία της φετινής σεζόν. Μπροστά σε τέτοια
φιλμ δεν επιδεικνύω τον εγωισμό μου. Υποδείχνω στον θεατή αυτό που πρέπει να κάνει
κι εκείνος με τη σειρά του…
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Σκέψου τον «Κύκλο των Χαμένων Ποιητών», βγάλε τη λογοτεχνία και πέτα
τα βιβλία, βάλε jazz να παίζει και πιάσε
την μπαγκέτα, ξέχνα τον καλόκαρδο
δάσκαλο και τα διδάγματα ζωής και
μείνε στα χέρια ενός ψυχοφθόρου και
σαδιστή μέντορα που ψάχνει τον καλύτερο της τάξης λες κι έχει βάλει σκοπό
της ύπαρξής του να του ξεριζώσει την
ψυχή! Το «Χωρίς Μέτρο» είναι σινεμά
που σε ξυπνάει και σε ταρακουνάει,
είναι δοκιμασία και απόλαυση μαζί.
Θέλεις να μου πεις πως δεν σου αρέσει
η jazz; Σάλτα και…
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ΧΕΙΜΕΡΙΑ ΝΑΡΚΗ (2014)
(KIS UYKUSU)

Είδος
Δράμα
Σκηνοθεσία
Νούρι Μπιλγκέ Τζεϊλάν
Καστ
Χαλούκ Μπιλγκινέρ,
Ντεμέτ Ακμπάγκ,
Μελίσα Σεζέν,
Αϊμπέρκ Πεκτζάν,
Σερχάτ Κιλίτς,
Νεζάτ Ισλέρ
Διάρκεια
196’
Διανομή
AMA FILMS

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι Τούρκοι και
μιλάνε. Βάλσαμο, σου
λέω! Καλύτερο ύπνο δεν
έχω κάνει. Θα παραγγείλω και το μπλουρέι,
ελπίζω να βγει και σε
πεντάωρο. Ή οκτάωρο. Βάλε όσο έχεις, ρε
μάγκα, να γουστάρουμε!
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του Γιάννη Σμοΐλη
Μεγαλοαστός Τούρκος γαιοκτήμονας έχει αποσυρθεί
στο ξενοδοχείο του προκειμένου να αφιερωθεί στη
συγγραφή, έχοντας για συντροφιά τη νεαρή σύζυγο
και την αδελφή του. Η ηρεμία της ειδυλλιακής του
απομόνωσης, όμως, θα διαταραχθεί όταν ένας φτωχός νοικάρης του θα τον αναγκάσει να συγκρουστεί
με τη συνείδησή του, φέρνοντάς τον αντιμέτωπο και
με την περιφρόνηση των δύο γυναικών.
Η «Χειμερία Νάρκη» είναι ένα απ’ αυτά τα πολυεδρικά,
ακατάτακτα διαμάντια που θα μπορούσαν να τα διεκδικούν
διαφορετικές μορφές τέχνης. Ταυτόχρονα με το σινεμά (είναι
τουλάχιστον εκθαμβωτικές οι, ταρκοφσκικής υφής, εικόνες
με το μεγαλείο τού φυσικού τοπίου που ανακόπτουν τους χείμαρρους του λόγου), το θέατρο και η λογοτεχνία. Ο Τζεϊλάν
(«Μακριά», «Κάποτε στην Ανατολία») έχει παραδεχθεί
σε συνέντευξη, ότι ήθελε να διαπιστώσει κατά πόσο λειτουργεί ο λόγος τού Ντοστογιέφσκι ή του Σαίξπηρ σε κινηματογραφικό πλαίσιο. Μπέργκμαν, Ντοστογιέφσκι, Ταρκόφσκι,
Σαίξπηρ, Τσέχωφ: να οι επιρροές του πιο πρόσφατου Χρυσού
Φοίνικα. Και όχι μόνο. Στο γραφείο του ξιπασμένου μεγαλοαστού, πρώην ηθοποιού, Άιντιν, φιγουράρει μια αφίσα απ’ τον
θεατρικό «Καλιγούλα» του Αλμπέρ Καμύ. Η λεπτή ειρωνεία
με την οποία αντιμετωπίζεται η υποκρισία των αστών φέρνει
στον νου τον Σαρτρ. Οι φιλοσοφικές αναζητήσεις δεν σταματούν στους - καταπληκτικούς, αν με ρωτάς - μονολόγους, με
τους οποίους οι ήρωες επιχειρούν να αποδομήσουν ηθικά ο
ένας τον άλλον. Όλο το έργο λειτουργεί σαν επικός φιλμικός
στοχασμός πάνω στις έννοιες της ευθύνης, της ελευθερίας,
του Καλού και του Κακού, της συνείδησης, του ανθρώπινου
χρέους, του σκοπού μας στον κόσμο ή της ανυπαρξίας αυτού.
Το σπουδαίο στο φιλμ του Τζεϊλάν, όμως, δεν είναι ότι
πραγματεύεται μεγάλα θεωρητικά ζητήματα μέσα από,
ψυχολογικά εξαντλητικές για τους χαρακτήρες του, λεκτικές
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αναμετρήσεις. Αλλού έγκειται η αξία του:
στο ότι πρόκειται για ένα έξοχο πολιτικό
έργο. Κάτω από την επικάλυψη των υπαρξιακών και μοραλιστικών προβληματισμών
βρίσκεται ένας πυρήνας κοινωνικοπολιτικής
κριτικής που συναρπάζει. Αυτή εδώ είναι
μια ιλαροτραγωδία για τις τάξεις, την υλική
ένδεια και τον πνευματικό ταρτουφισμό,
που κανέναν δεν αγιοποιεί. Δεν είναι τυχαίο
ότι ο σκηνοθέτης τη μια τονίζει το κωμικό
και την άλλη το τραγικό στοιχείο, σε κάθε
ήρωα. Δεν υπάρχει κανείς που να δικαιούται
την αμέριστη συμπόνια μας, κανείς όμως,
επίσης, που να μην κερδίζει (στιγμιαία έστω)
λίγο από τον θαυμασμό μας. Ο επηρμένος
διανοούμενος Άιντιν τη μια μας εξοργίζει σαν
άεργος ξερόλας, την άλλη προκαλεί το γέλιο
με την κενοδοξία του - κι όταν νομίζουμε πως
τον απεχθανόμαστε, γιγαντώνεται μπροστά
μας σαν ένα πλάσμα γοητευτικά ατελές,
συνταρακτικά ανθρώπινο μέσα στη μικρότητά του, εντελώς οικείο στον σπαραγμό του.
Κι ο ταλαίπωρος ιμάμης Χάμντι (εκπληκτική
η ερμηνεία του Σερχάτ Κιλίτς, σ’ έναν ρόλο
που περικλείει όλους τους ηττημένους αυτού
του κόσμου) αιφνίδια σταματάει να δείχνει
θλιβερός (παγιδευμένος καθώς είναι στη δουλοπρέπειά του), για να μετατραπεί σ’ έναν
αληθινό ήρωα της καθημερινής απαντοχής,
του τίμιου μόχθου και της μεγάλης ηθικής
υπεροχής σε σχέση με πλάσματα δειλά,
εγκλωβισμένα, υπερφίαλα.
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Οι πλούσιοι, που έχουν λύσει τα βασικά
θέματα επιβίωσης, υποφέρουν σε επίπεδο
μεταφυσικό. Αρκεί, όμως, μια ματιά στον
κόσμο των φτωχών για να μετατραπούν οι
αγωνίες τους σε ψευδοπροβλήματα (όπως θα
έλεγε ο Μπερξόν), σε εξοργιστικές γελοιότητες ή επιδείξεις τυφλής ματαιοδοξίας. Το
πλέον αδάμαστο, το αυθεντικά υπεράνθρωπο
(με τη νιτσεϊκή έννοια) ον της ταινίας, αν και
φαινομενικά κατοικεί στον δεύτερο κόσμο,
αυτόν της ανέχειας, ουσιαστικά ίπταται
απελευθερωμένο πάνω κι απ’ τους δύο. Δεν
το περιέχει κανένας νόμος, γιατί στον πάτο
της ανθρώπινης συνθήκης ανακαλύπτει το
πέρασμα που το οδηγεί στη θεϊκή. Ο πατέρας με την πληγωμένη αξιοπρέπεια, αυτό
το ντοστογεφσκικό πλάσμα της απόλυτης
απάρνησης και της αβυσσαλέας περηφάνιας,
είναι κι ο μόνος χαρακτήρας που υπερβαίνει
τους ταξικούς προσδιορισμούς στους οποίους
υπάγονται όλοι οι υπόλοιποι ήρωες, τόσο σε
επίπεδο σκέψεων όσο και σε επίπεδο πράξεων. Μ’ αυτόν, το φιλμ αποδεσμεύεται απ’
τον ρεαλισμό και εγκαθιδρύεται στην περιοχή της καθαρής, αισθητικής μαγείας.
Οργανωμένο θεατρικά σε πέντε πράξεις
μακροσκελούς διαλόγου, με ενδιάμεσα
ιντερμέδια, εικαστικά ανώτερων κάδρων που
«μπάζουν» ξανά το επικό κινηματογραφικό
στοιχείο, τη στιγμή που πας να το ξεχάσεις,
το φιλμ του Τζεϊλάν μιλά για τη σύγχρονη
Τουρκία, τις κοινωνικές της ανισότητες και
τα βαθιά πολιτικά προβλήματα, αλλά μόνο
επιφανειακά θα μπορούσε να το δει κανείς
σαν ένα έργο τοπικής εμβέλειας. Οι φιλοδοξίες του είναι πολύ μεγαλύτερες. Περισσότερο από τον σύγχρονο Τούρκο, το κατοικεί
ο σύγχρονος άνθρωπος. Σε ό,τι το θεϊκό ή
κτηνώδες μπορεί να διαθέτει. Η σπουδή
χαρακτήρων εδώ αγγίζει τα όρια του απόλυ-
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του ξεμπροστιάσματος, δεν υπάρχει πτυχή
ή ραφή τού ανθρώπινου όντος που να μην
εκτίθεται στα μάτια τού θεατή, αν ο τελευταίος έχει τη διάθεση να κοιτάξει καλά. Μέσα
από έναν καταρράκτη λέξεων (που η καθεμιά
τους λυγίζει κάτω απ’ το βάρος κρίσιμων
σημασιών), οι ήρωες του Τζεϊλάν, άλλοτε σαν
ψυχολογικά αρχέτυπα κι άλλοτε ως ιδιαίτερες περιπτώσεις ευρύτερων κατηγοριών
(όπως όλοι μας, ανάλογα με τη θέση που
κατέχουμε στην ταξική, κοινωνική, γεωγραφική κλίμακα), μετατρέπονται σε καθρέφτες,
επάνω στους οποίους αντικατοπτρίζεται το
ατέρμονο γαϊτανάκι των σχέσεων εξουσίας.
Προκειμένου να δώσει όσο πιο γλαφυρά
γίνεται την κρυμμένη αλήθεια των δεσμών
μεταξύ ανθρώπων (είναι η Εξουσία ως
Αγάπη), ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης
δεν φείδεται του κινηματογραφικού χρόνου,
πράγμα που ενδέχεται να ενοχλήσει αρκετούς. Τα 196 λεπτά της «Χειμερίας Νάρκης»
σίγουρα θα τρομάξουν πολύν κόσμο που
μπορεί, εξ αυτού, να στερηθεί μια απ’ τις
πιο μυσταγωγικές φιλμικές εμπειρίες των
τελευταίων ετών. Και θα είναι κρίμα γιατί
άλλο ψεγάδι σ’ αυτή την κολοσσιαία αναπαράσταση ιδεών (πρόκειται για σκεπτόμενο
σινεμά με όλη τη σημασία τού όρου) δεν
μπορείς εύκολα να εντοπίσεις. Ο κινηματογράφος τα τελευταία χρόνια όλο και πιο
σπάνια μας παρουσιάζεται τόσο αρχοντικός,
μεγάλος, βαθύς, απεριόριστος. Οι λάτρεις
των γρήγορων απολαύσεων, λοιπόν, που
«χτυπάνε» ταινίες - σφηνάκια στα ενδιάμεσα
άλλων διαδικασιών και αντιμετωπίζουν
το σινεμά σαν αφορμή για να ξεσκάσουν,
μπορούν και πρέπει να διαλέξουν κάτι άλλο
για τη νυχτερινή τους έξοδο. Εκείνοι που
βρίσκουν καθαρμό και λύτρωση μέσα στις
σκοτεινές αίθουσες, όμως, στην ιερουργία
του Τζεϊλάν θα προσέλθουν ως προσκυνητές.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Αυτοί που έχουν εκτιμήσει το βραβευμένο έργο του Νούρι Μπιλγκέ Τζεϊλάν
μέχρι στιγμής, στη «Χειμερία Νάρκη»
θα έρθουν αντιμέτωποι με το αδιαφιλονίκητο «έπος» του. Όσοι, πάλι,
αγαπούν το σινεμά έτσι όπως το απογείωσε ο μεταφυσικός λυρισμός τού
Ταρκόφσκι και η υπαρξιακή αγωνία (η
εκπεφρασμένη μέσω ποιητικού, θεατρικών καταβολών λόγου) τού Μπέργκμαν,
πρόκειται να συγκλονιστούν. Όλοι οι
υπόλοιποι κινδυνεύουν να εξαντληθούν
απ’ την «τερατώδη» διάρκεια και τον
ατέλειωτο διάλογο, γι’ αυτό ας προχωρήσουν με δική τους ευθύνη.
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5 φεβρουαριΟΥ 2015

SELMA (2014)

Είδος
Βιογραφικό Δράμα
Σκηνοθεσία
Έιβα ΝτουΒερνέι
Καστ
Ντέιβιντ Ογιελόγουο,
Κάρμεν Ιτζόγκο,
Τομ Γουίλκινσον,
Αντρέ Χόλαντ,
Τέσα Τόμσον,
Στέφαν Τζέιμς,
Τζιοβάνι Ριμπίζι,
Τιμ Ροθ
Διάρκεια
128’
Διανομή
ODEON

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι μαύροι και
δεν τους αφήνουν να
ψηφίσουν και κατεβαίνουν σε πορείες και
πέφτουν φάπες και σκοτώνονται κιόλας. (Εγώ
Λεβέντη ψήφισα.)
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του Παναγιώτη Παναγόπουλου
Το 1965 η ψήφος των μαύρων δεν είναι ακόμη ένα
δεδομένο δικαίωμα στην Αμερική και ιδιαίτερα στις
Πολιτείες του Νότου. Η μικρή πόλη Σέλμα της Αλαμπάμα γίνεται το επίκεντρο του αγώνα για την επικράτησή της σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, με επικεφαλής τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.
Η «Selma» είναι από τις ταινίες που έχουν χαραγμένο επάνω
τους τον χαρακτηρισμό «οσκαρική». Και τι δεν έχει. Ένα
ιστορικό γεγονός, μια ιστορική προσωπικότητα, ανθρώπινα
δικαιώματα, δικαιώματα μειοψηφίας. Είναι προφανής ο
λόγος, πέρα από το ενδιαφέρον της ιστορίας, που έκανε την
Plan B του Μπραντ Πιτ και τη Harpo Films της Όπρα Γουίνφρι, να βρεθούν πίσω από την παραγωγή τής ταινίας. «Βρωμάει» βραβεία. Έστω κι αν, τελικά, οι υποψηφιότητες στα
Όσκαρ περιορίστηκαν στις εξής δύο, καλύτερης ταινίας και…
τραγουδιού.
Πώς εξηγείται αυτό, μόνο τα μέλη της Ακαδημίας μπορούν
να δώσουν την απάντηση. Θέλησαν, μάλλον, να επιβραβεύσουν τον γενικότερο χαρακτήρα της ταινίας, χωρίς ωστόσο
να βρίσκουν ότι σε κάποια από τις άλλες βασικές κατηγορίες υπάρχει η έννοια του επιτεύγματος. Και κάπως έτσι
είναι. Η «Selma» είναι μια φροντισμένη ταινία. Αφηγείται
στρωτά την ιστορία. Έχει έναν συνδυασμό ιστορικής καταγραφής και ανθρώπινου δράματος. Έχει καλές ερμηνείες.
Θετικό μήνυμα. Δεν ξεχωρίζει, όμως, σε κανένα από αυτά.
Είναι «καλή», αλλά δεν είναι «καλύτερη». Γι’ αυτό, παρά το
lobbying για την προβολή της, δεν έχει φτάσει σε περισσότερες κατηγορίες.
Είναι χαμένος χρόνος; Όχι, σε καμία περίπτωση. Η «Selma»
διαθέτει έναν πολύ καλό πρωταγωνιστή, τον Ντέιβιντ Ογιελόγουο, που κρατά πάνω του το μεγαλύτερο μέρος τής ταινίας ως Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, στις μαχητικές του αντιπαραθέσεις με τον Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον, στις στιγμές που
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βρίσκεται κοντά στους μαύρους της Αλαμπάμα, την ώρα που αναγκάζεται να αντιμετωπίσει τη γυναίκα του, η οποία μαθαίνει
για τις απιστίες του χάρη στο «χεράκι» τού
Έντγκαρ Χούβερ και του FBI.
Το πιο δυνατό κομμάτι της ταινίας είναι,
πάντως, ο τρόπος που καταγράφονται
οι τρεις πορείες από τη Σέλμα προς το
Μοντγκόμερι. Το αιματοκύλισμα της πρώτης, η βουβή δύναμη και η οπισθοχώρηση
της δεύτερης, ο θρίαμβος της τρίτης. Σε ό,τι
αφορά τα υπόλοιπα, η «Selma» προσπαθεί
να πιάσει περισσότερα από αυτά που μπορεί
να καταφέρει. Και αν και, τελικά, δεν έπιασε
στα χέρια του την ταινία, όπως σχεδιαζόταν
αρχικά, ο άρχοντας της υπερδραματοποίησης
και της αποσπασματικότητας, Λι Ντάνιελς, η
Έιβα ΝτουΒερνέι δεν έχει αποφύγει όλες τις
παρόμοιες παγίδες, προσθέτοντας πολλούς
μικρούς ρόλους, που αποσπούν την προσοχή
παρά προσθέτουν (α δες, η Όπρα!).

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Για τους λάτρεις των ιστορικών βιογραφιών και των ιστοριών ανθρωπισμού, η
«Selma» μοιάζει ιδανική επιλογή. Για
όσους θέλουν κάτι περισσότερο από
την «by the book» κινηματογραφική
ανάπτυξη, η ταινία της Έιβα ΝτουΒερνέι δεν έχει καταφέρει να… αγωνιστεί
αρκετά για να τους κατακτήσει.
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ΜΕ ΑΓΑΠΗ, ΡΟΖΙ (2014)
(LOVE, ROSIE)

Είδος
Ρομαντική Κομεντί
Σκηνοθεσία
Κρίστιαν Ντίτερ
Καστ
Λίλι Κόλινς,
Σαμ Κλάφλιν,
Τάμσιν Έτζερτον,
Σούκι Γουότερχαουζ
Διάρκεια
102’
Διανομή
ODEON

της Βικτωρίας Μιχαήλ
Κολλητοί απ’ τα 5 τους, κορίτσι κι αγόρι στην Αγγλία,
βιώνουν την παρθενική τους φορά με άλλους στον
σχολικό χορό, παρότι νιώθουν αμοιβαία έλξη για
κάτι παραπάνω. Σχεδιάζουν να σπουδάσουν μαζί
Βοστώνη, τους χωρίζει το γκάστρωμα εκείνης που
αστεφάνωτη αναθρέφει μωρό, αυτός στις ΗΠΑ τραβιέται με κυριλέ Γιάνκισσα, αυτή καμαριέρα ξενοδοχείου δέχεται ξανά στη ζωή της τον ανεπρόκοπο που
της έσπειρε το θηλυκό, αυτός συνεχίζει με την πρώτη
του νυν μοντέλα. Ενώ στα 30+ τους θέλονται πάντα με
τρέλα, σε boutique hotel πώς θα textάρουν επιτέλους
ο ένας στον άλλον το «καψούρα μου, έλα»;
Δεν πειράζει που στο «Άντζι» της Μάρθα Κούλιτζ και στο
«Μία Μέρα» της Λόνε Σέρφιγκ φυσάει φιλάκια. Αλλά στην
πρώτη εκτός Γερμανίας σχέση του ο Κρίστιαν Ντίτερ κάνει
και κουτσουκέλες εξόν χαδάκια. Φταίει, πάντως, όχι τόσο το
ίδιο το παλικάρι που διαθέτει τα προσόντα όσο το ότι στο,
χαρακτηριστικά πολύ πιο επιστολικό (SMS και ηλεκτρονική
αλληλογραφία included) και με το κεντρικό ζεύγος να φτάνει
ως τα 45 του, best seller τής Σεσίλια «Υ.Γ. Σ’ Αγαπώ» Άχερν
που η σεναρίστα τού «Κορίτσια Ημερολογίου», Τζουλιέτ
Τοουχίντι, καμάκιασε ως σε βάθος χρόνου φιλίας love s(t)
or(r)y εκκρεμές α) ελέω επί προσωπικού και οικογενειακού
πατιρντί και β) επειδή υφίστανται εκατέρωθεν δισταγμοί, η
προξενήτρα παραγωγή και η κουμπάρα πένα σε απατάνε (κι
ας μη σε νοιάζει τόσο στην τελική) κάπως στα μούτρα σου.

η γνωμη του mr. klein

Που πας χωρίς αγάπη,
Κλάιν.
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Μέτρα τα σημάδια από κραγιόν στο unisex πουκάμισο: σε
δύο κρούσματα αιφνίδιου φουντώματος πόθου των πιτσουνακίων επειδή βολεύει την υπόθεση και μετά «άντε γεια»
με κάποια χαριτωμενιά. Σε τσαχπινογαργαλιάρικες ευκολίες
που φλερτάρουν υποσχόμενα αλλά άβγαλτα με τη φάρσα,
με πιο χτυπητές εκείνες του αγνοούμενου στα απόκρυφα
της Ρόζι προφυλακτικού (σε μια περιπέτεια από ένα κρεβάτι
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ξενοδοχείου διαμέσου του ασανσέρ ώς τα
διανυκτερεύοντα ενός νοσοκομείου) και της
χειροπέδας ενός μπάτσου που δένει κατόπιν ξεπέτας το χέρι της στο κεφαλάρι του
κρεβατιού, το οποίο κουβαλάει πρώτη μέρα
στο δημοτικό της παιδούλας. Στο ηλικιακό
φτιασίδωμα (ως πατημένης τριαντάρας της
Κόλινς κι ως δεκαοχτάχρονου του Κλάφλιν)
που ξεμοναχιάζεται χαρακτηριστικά. Στις
από-τα-μάτια-της-Ιρλανδίας-πιάνεταιστα-χείλη-του-Καναδά-κατεβαίνει τοποθεσίες γυρισμάτων, με Άγγλους (με τη δική
τους προφορά) ηθοποιούς και τη δράση να
χουφτώνεται εκνευριστικά αόριστα σε brit
έδαφος (ενώ το βιβλίο φοράει heart on its
sleeve την irishness του). Στο σφιχταγκάλιασμα, μετά από έναν γάμο και μια κηδεία,
ενός εξωφρενικά καβαντζωμένου υφαρπαγέντος ραβασακίου που καθαρίζει (κατόπιν
glossy κατινιών από κόνξες ανταγωνιστριών
και τσαούσες φίλες μα και τη σαλιάρικα ρητή
ψυχολογική αυτοδιάγνωση του θηρευτή του
ασθενούς φύλου λεγάμενου) για τον σεβντά
των πρωταγωνιστών.
Το παρήγορο είναι ότι ο ζεν πρεμιέ (good
enough to eat) και ειδικά η κοράκλα του
αρχηγού των Genesis πέφτουν χαριτωμένα
με τα μούτρα στο αίσθημα που απαιτούν οι
σιλουέτες τους, ο φακός με το μοντάζ σμί-
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γουν ωραία κι η καρδιά τού tempo δε χάνει
χτύπους, ενώ κάνει και η πένα τα κουνήματά
της: οι ανατροπές που κρατούν αλάργα τα
καμάρια μας μοιάζουν με coups de foudre,
το life-coaching του groom μπαμπά της
κοκόνας μας εκπέμπει θαλπωρή προτού της
κληροδοτήσει (μέσω carte postale, πιστοί
αναγνώστες της Άχερν εδώ κόβετε φλέβες...)
το ευτυχέστερο αύριό της, και το issue τής
έφηβης πια θυγατέρας της, που δοκιμάζεται
όπως η μαμά α λα «Αγάπα Με Αν Τολμάς»,
πιάνεται ως closure χεράκι-χεράκι με μια
έξυπνη αναδρομή στο πρωταρχικό «δεν ήταν
γραφτό μας» μάτσα μούτσα - κλειδί που είχε
εμποδίσει τους προκομμένους μας απ’ το να
ολοκληρώσουν ο ένας (με) τον άλλον ήδη ως
teenagers. Αλλά απαιτείται μια ανοχή στα
συνοικέσια για να τα βρείτε τα δυο σας, εσύ
και το «Με Αγάπη, Ρόζι». Οι ανέραστοι κι οι
πιο πραγματιστές με προσοχή το κόζι...

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Ιδανικό date movie, που το ασθενές
φύλο, τα αυτοκολλητάκια και οι μικρότερες ηλικίες (που δε λιώνουν για το
σινεμά ως υψηλή τέχνη) θα λατρέψουν.
Single mom ή γεροντοκόρη στη μία
γωνία, μπεκιάρικο αρσενικό με κρυφές ευαισθησίες στην άλλη; Του Αγίου
Βαλεντίνου έρχεται, γουστάρετε μαζί
εδώ αν σας φτιάχνει το είδος, αλλά
προσοχή στα σιρόπια. Δεν μπορείς τα
στημένα ραντεβού, την κουφετί διάθεση, τη συνταγογραφημένη προγεστερόνη σε ένα φιλμ; Ψάξε άλλο έτερον
ήμισυ στο εκράν. Arthouseά, στις κατά
μόνας ηδονές σου.
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ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΑΣ (2014)
(HECTOR AND THE SEARCH FOR HAPPINESS)

Είδος
Δραμεντί
Σκηνοθεσία
Πίτερ Τσέλσομ
Καστ
Σάιμον Πεγκ,
Ρόζαμουντ Πάικ,
Στέλαν Σκάρσγκαρντ,
Ζαν Ρενό,
Τόνι Κολέτ,
Κρίστοφερ Πλάμερ
Διάρκεια
120’
Διανομή
FEELGOOD

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας ψυχίατρος
και τραβάει φλασιά κι
αρχίζει κάτι εξωτικά
ταξίδια. Το μυστικό της
ευτυχίας είναι το… πόσο
χρέωνε τους πελάτες
του, δηλαδή.
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του Δημήτρη Δημητρακόπουλου
Ψυχίατρος που φτάνει σε προσωπικό, επαγγελματικό
και συναισθηματικό τέλμα, αποφασίζει να τα βάλει
όλα στην άκρη για να ανακαλύψει τι σημαίνει στ’
αλήθεια να είναι κανείς ευτυχισμένος, ταξιδεύοντας
στα πέρατα του κόσμου και… κρατώντας χρήσιμες
σημειώσεις.
Αν η «Amazing Amy» ανακάλυπτε τι συνέβαινε στο
«Μυστικό της Ευτυχίας», θα γινόταν του... «Κοριτσιού που
Εξαφανίστηκε»! Γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσε να αντιδράσει αν έβλεπε το - υποψήφιο για Όσκαρ - alter ego της,
Ρόζαμουντ Πάικ, να «συμμορφώνεται» σε καλή νοικοκυρά,
δούλα και κυρά, η οποία τολμάει να μη θέλει να γίνει μητέρα
για να επικεντρωθεί στην καριέρα της, οδηγώντας τον
σύντροφό της, Χέκτορ, σε ένα υπαρξιακό ταξίδι στα πέρατα
του κόσμου;
Και αυτό είναι μόνο ένα από τα πολλά προβλήματα. Υπάρχουν
αρκετά πράγματα που πηγαίνουν στραβά σε αυτό το «Μυστικό
της Ευτυχίας». Θες ο περιορισμός των χαρακτήρων σε στερεοτυπικές απεικονίσεις προς όφελος ενός ηθικού διδάγματος;
Θες η αφήγηση της ιστορίας που ακολουθεί με μαθηματική
ακρίβεια τα στάδια αποδόμησης μιας «λευκής, άνετης ζωής»;
Θες η αντιμετώπιση του υπόλοιπου πλανήτη ως εξωτικού
αξιοπερίεργου χωρίς βάθος και πολυπλοκότητα; Αυτό που
ξεκινάει στη θεωρία ως ένα εσωτερικό ταξίδι έμπνευσης και
αυτοανακάλυψης, μια περιπέτεια σε κάθε γωνιά του κόσμου
προς εύρεση των πραγματικών νοημάτων της ζωής, καταλήγει τελικά μια συλλογή από χιλιοειπωμένα τσιτάτα, θαρρείς
κλεμμένα από τη βιβλιογραφία του Λεό Μπουσκάλια ή του
Έρβιν Γιάλομ, που υποτιμούν τον ίδιο τον θεατή, θεωρώντας
ότι του αποκαλύπτουν μια μεγάλη αλήθεια ενόσω, στην πραγματικότητα, όχι μόνο υποδεικνύουν τα προφανή αλλά και,
ταυτόχρονα, υποτιμούν την πολυπλοκότητα των εννοιών και
τις ανάγουν σε απλουστευμένες… ανουσιότητες.
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Και είναι πραγματικά λυπηρό να βλέπεις
μια φροντισμένη παραγωγή που ταξιδεύει
από την Κίνα στην Αφρική και από εκεί στο
Λος Άντζελες (αποτυπώνοντας κάθε προορισμό με τη γραφική προσέγγιση ενός λευκού παρατηρητή, ας το παραδεχτούμε) να
συμπεραίνει με αφέλεια ότι ευτυχία είναι
απλά μια μητρότητα ή ένας σύζυγος, πετώντας από το παράθυρο του αεροπλάνου κάθε
ένδειξη ουσιαστικού πνευματικού κέρδους
από το ταξίδι!
Κι αν θα έπρεπε να επισημάνουμε το πόσο
χαριτωμένος παρουσιάζεται ο Χέκτορ του
Σάιμον Πεγκ, πόσο «ζωντανή» εμφανίζεται η
Ρόζαμουντ Πάικ ή πόσο ευχάριστη κάνουν τη
διαδρομή οι μικρές (αλλά χαρακτηριστικές)
εμφανίσεις των πάντα ευπρόσδεκτων Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Ζαν Ρενό, Τόνι Κολέτ και
Κρίστοφερ Πλάμερ, ο χειρισμός του σεναρίου
τούς μετατρέπει όλους σε άνευρες μαριονέτες πίσω από έναν πασιφανή «ηθικό» σκοπό
που, πραγματικά, κάνει την τελική «χώνεψη»
απείρως δύσκολη. Υποθέτω πως όσοι επιθυμούν «μασημένη τροφή» και αρέσκονται σε
εύπεπτα σεμινάρια διδακτικού χαρακτήρα
θα τα βρουν πιο εύκολα, όμως είμαι σίγουρος
ότι ακόμα κι εκείνοι γνωρίζουν πολύ περισσότερα για την ευτυχία από όσα θεωρεί ότι
τους αποκαλύπτει ο σκηνοθέτης.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Πίνεις νερό στο όνομα του Ουμπέρτο
Έκο και δεν χάνεις ούτε ένα σεμινάριο
εύρεσης «εσωτερικής δύναμης και πραγματικής ευτυχίας»; Η ταινία αυτή φτιάχτηκε για σένα. Αντέδρασες γελώντας
στις προηγούμενες προτάσεις; Τότε,
καλύτερα να την προσπεράσεις γιατί
αντί για το «Μυστικό της Ευτυχίας», θα
ανακαλύψεις τις αιτίες του εκνευρισμού.
Και αυτό δεν το θέλει κανείς.
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5 φεβρουαριΟΥ 2015

ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΤΖΟΥΠΙΤΕΡ (2015)
(JUPITER ASCENDING)

Είδος
Επιστημονικής Φαντασίας
Σκηνοθεσία
Άντι και Λάνα Γουατσόφσκι
Καστ
Τσάνινγκ Τέιτουμ,
Μίλα Κούνις,
Έντι Ρέντμεϊν,
Σον Μπιν,
Ντάγκλας Μπουθ,
Τάπενς Μίντλτον
Διάρκεια
127’
Διανομή
TANWEER

η γνωμη του mr. klein

Είναι μουνάρα και θέλει
να πουλήσει τα ωάριά
της, αλλά σκάνε κάτι
εξωγήινοι. Πάω περίπτερο για τσιγάρα,
θέλεις κάτι;
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της Ιωάννας Παπαγεωργίου
Αν και γεννημένη για μεγάλα πράγματα, σύμφωνα
με το ωροσκόπιό της, η ορφανή από πατέρα, κόρη
Ρωσίδας μετανάστριας, Τζούπιτερ, δεν είναι παρά
μια απλή καθαρίστρια στο Σικάγο, που «μισεί τη ζωή
της». Μέχρι που ένας γεννητικά ενισχυμένος κυνηγός καταφτάνει από το έξω διάστημα (κυριολεκτικά)
για να της σώσει τη ζωή και να της αποκαλύψει τη…
συμπαντική, βασιλική, πραγματική της ταυτότητα.
To «Παράνομα Δεμένες» (1996) ήταν ένα ουκ ολίγον τολμηρό, εκκεντρικό και πρωτότυπο στη σύλληψή του γκανγκστερικό θρίλερ δωματίου, που σκάλωνε στη μνήμη χάρη
κυρίως στον απίθανα ευφάνταστο και εφευρετικό τρόπο
κινηματογράφησης και μοντάζ του. Το «The Matrix» που
ακολούθησε, στην εκπνοή των 90’s, άντλησε γόνιμη έμπνευση
από τον μύθο της «Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων» (αλλά
και τον «Νευρομάντη» του Γουίλιαμ Γκίμπσον), για να προκύψει ως κάτι - συνονόματο με τον ήρωά του - νέο και ξεχωριστό: ένα instant classic που επαναπροσδιόρισε το είδος της
επιστημονικής φαντασίας, αποδείχτηκε προφητικά εύστοχη
αλληγορία για την επικίνδυνη ακροβασία μεταξύ του απλά
να κοιτάς και του αληθινά να βλέπεις, της πραγματικότητας
και της virtual reality που ζούμε στην εποχή τού internet, των
social media, των tablets και των smartphones, και - καλώς ή
κακώς - άλλαξε ριζικά την όψη των κινούμενων εικόνων. Το
«bullet-time» που σκαρφίστηκαν τ’ αδέλφια Άντι και Λάρι
(τότε) βλέπεις, κατά το οποίο διαφορετικά στοιχεία μέσα
στην εικόνα κινούνται σε διαφορετικό χρόνο, έχει γίνει πλέον
ψωμοτύρι, όχι μόνο στο σινεμά, αλλά και στην TV (με πιο
πρόσφατο και ευστοχότερο παράδειγμα το «The Flash»).
Κάπως έτσι, οι Γουατσόφσκι, με μόλις δύο ταινίες στο ενεργητικό τους, άφησαν ανεξίτηλα σημάδια στον παγκόσμιο
κινηματογραφικό χάρτη, αφήνοντας πολλές υποσχέσεις για
το μέλλον. Και μετά και μετά; Τι έγινε μετά; Μετά έγιναν
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απανωτές… προσγειώσεις, αιφνίδιες, ανώμαλες και δυσάρεστες. Ανάμεσα στα δύο
εντελώς αχρείαστα sequels του «Matrix» (εκ
των οποίων βλεπόταν και είχε κάποιο λόγο
ύπαρξης μόνο το τελευταίο, «The Matrix
Revolutions»), την αδιανόητα «κακόφωνη»
και κουραστική HD μουτζούρα «Speed
Racer» (2008), και τις απερίγραπτες… άρες
μάρες κουκουνάρες του «Cloud Atlas»
(2012), ως καλύτερές τους δουλειές ξεχωρίζουν το επεισόδιο της Σόμνι 451 στο τελευταίο, και το κομικόθεν «V For Vendetta»
(2006). Το πρώτο, όμως, πατούσε στη
μακράν πιο στιβαρή ιστορία τού ομότιτλου,
σπονδυλωτού βιβλίου του Ντέιβιντ Μίτσελ,
ενώ το δεύτερο είναι μεν γραμμένο από τους
ίδιους (που υπογράφουν και ως παραγωγοί
του), αλλά φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή
άλλου (του Τζέιμς ΜακΤιγκ). Ακόμα κι έτσι,
ωστόσο, μας επέτρεπαν να συνεχίσουμε να
ελπίζουμε ότι δεν το έχουν χάσει… εντελώς.
Μέχρι που ήρθε η Τζούπιτερ και μας… πήρε
και μας σήκωσε (με την κακή έννοια)!
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Το «The Matrix» ήταν σεναριακά λιτό και
στιλπνό, ενσωματώνοντας έξυπνα και αποτελεσματικά τις μόλις δύο πηγές έμπνευσής
του, για να συνθέσει (με λίγες, αλλά εύγλωττες κοντυλιές και χαρακτήρες που βγάζουν
ελάχιστο, έστω, απαραίτητο νόημα ώστε να
γίνουν οικείοι) το πορτρέτο ενός διστακτικού ήρωα. «Το Πεπρωμένο της Τζούπιτερ»,
αντίθετα, είναι σεναριακά ανοικονόμητο και
ασυμμάζευτο, αφού μοιάζει να δανείζεται
ιδέες από τους πάντες και τα πάντα (από,
προφανέστερα, το «Dune» και κατά συνέπεια την αρχαία ελληνική τραγωδία, μέχρι
τον «Πόλεμο των Άστρων», τον «Άρχοντα
των Δαχτυλιδιών», τη… «Δυναστεία», ό,τι
σαπούνι έχει παίξει ή παίζει ακόμα στην ΤV
και την αγγλική αριστοκρατία), για να φτιάξει (με βιαστικές μονοκοντυλιές, χαρακτήρες που δεν βγάζουν κανένα νόημα και ένα
ρομάντζο που απλά δεν στέκει και στερείται
παντελώς χημείας) την πιο παθητική ηρωίδα δράσης που (δεν) μπορείς να διανοηθείς
(πάρε βαθιά ανάσα): η Τζούπιτερ είναι καθαρίστρια, που μισεί τη ζωή της και αποφασίζει
να πουλήσει τα ωάριά της, για να πραγματοποιήσει το όνειρο της ζωής της (να αγοράσει
ένα τηλεσκόπιο, μωρέ), και ερωτεύεται εν
ριπή οφθαλμού τον κυνηγό που της σώζει τη
ζωή γιατί, απλά, «αγαπά τα σκυλιά, πάντα
αγαπούσε τα σκυλιά» (!), και όταν μαθαίνει
πως αποτελεί μετενσάρκωση της πανίσχυρης
μητέρας των τριών απέθαντων γόνων της
οικογένειας Αμπράσαξ (που κατέχει και διαχειρίζεται όλους τους πλανήτες του κόσμου
τούτου, ώστε όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή
να… θερίσει τους κατοίκους τους - βασικό
συστατικό του ορού νεότητας, που αποτελεί το πιο περιζήτητο προϊόν στο σύμπαν),
το μόνο που την κόφτει είναι να σώσει την
οικογένειά της και τη Γη (ποτέ μόνη, όμως,
ευκόλως βασιζόμενη πάντα στη βοήθεια
κάποιου άλλου), ώστε να γυρίσει σε αυτή και
να συνεχίσει τη ζωή τής καθαρίστριας, που
πλέον δεν μισεί, ίσως γιατί έχει καινούργιο,
υβριδικό, ιπτάμενο και τζέντλεμαν γκόμενο!
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Έτσι, ενώ στο «Matrix» η αλληλεπίδραση
και διάδραση μεταξύ περιεχομένου και περιτυλίγματος λειτουργούσε ιδανικά, δίνοντας
το μεν λόγο ύπαρξης στο δε, και το αντίστροφο, σε αυτό το «Πεπρωμένο» το περιεχόμενο φαντάζει αποκλειστικά και μόνο ως
αφορμή για το πληθωρικό, εικονοκλαστικό
περιτύλιγμα που είχαν οι Γουατσόφσκι στο
μυαλό τους. Γεγονός που ακυρώνει και χρίζει
καταχρηστικές και τις όποιες αλληγορικές
πινελιές που επιχειρούν (περί καταναλωτισμού, ολιγαρχίας και αθανασίας), αφού
αντίθετα με ό,τι (υπόκωφο) πέτυχαν στο
αριστούργημά τους, εδώ και στη μούρη στις
τρίβουν (με ατάκες του στιλ «ο χρόνος είναι
το πολυτιμότερο εμπόρευμα») και αφυπνιστικά δεν λειτουργούν (αφού οι δημιουργοί
του ανθρώπινου είδους, Αμπράσαξ, παρά
τα δισεκατομμύρια χρόνια ζωής τους, μηδαμινά τραγικοί είναι και καμία στάλα σοφίας
δεν έχουν αποκτήσει, ασχολούμενοι ακόμα
αποκλειστικά και μόνο με τη διατήρηση της
νεότητας και του πλούτου τους - κάτι που
ούτε η απλή, μικρή, εύπιστη και καλοπροαίρετη Τζούπιτερ δεν καταφέρνει να αλλάξει).
Όλα αυτά, όμως, δεν θα ήταν τόσο κακά
ή ενοχλητικά, αν το φιλμ μάς αποζημίωνε
αρκούντως με πρωτόγνωρο (υπερ)θέαμα.
Αλλά, αν το «Matrix» ελάχιστα έως καθόλου έμοιαζε με κάτι που είχες ξαναδεί, «Το
Πεπρωμένο της Τζούπιτερ» μοιάζει με όλα
όσα έχει δει μέχρι τώρα. Σκηνικά, κοστούμια
και ειδικά εφέ φέρνουν διαρκώς στο μυαλό
άλλες ταινίες τους είδους και όχι μόνο: από
την απαράδεκτη prequel τριλογία του «Πολέμου των Άστρων», το πρόσφατο hit «Φύλακες του Γαλαξία», τους γουιντονικούς
«Avengers», το «Transformers 3», το
«Blade Runner», το «Πέμπτο Στοιχείο»,
το τηλεοπτικό cult «Battlestar Galactica»
και όλα τα επεισόδια με τους Μποργκ του
επίσης τηλεοπτικού «Star Trek: Voyager»
(στην απεικόνιση των διαφόρων διαστημικών σταθμών, πόλεων, σκαφών, αλλά και των
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μαχών), μέχρι το «Brazil» (στην εικονογράφηση της ασύλληπτης, κωμικοτραγικής γραφειοκρατίας που αντιμετωπίζει η Τζούπιτερ
όταν πάει να διεκδικήσει τη βασιλική καταγωγή της, και κατά τη διάρκεια μιας διεκπεραίωσης από την οποία κάνει ένα πέρασμα
και ο Τέρι Γκίλιαμ!), και ακόμα παρά πέρα…
Μέσα σε αυτόν τον θορυβώδη, τα… ίδια
Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου,
αυτάρεσκο, ασύστολο και αδικαιολόγητο
οπτικοακουστικό αχταρμά, που πήζει διαρκώς σπιθαμή προς σπιθαμή την οθόνη με
ειδικά εφέ και σαματά (για τον σαματά) και
επιτίθεται στη διαπασών μεν, άνευ λόγου
και ουσίας δε στις αισθήσεις σου, πνίγονται τα πάντα: οι όποιες καλές, φιλόδοξες
προθέσεις, η καλπάζουσα αλλά αποπροσανατολισμένη φαντασία, τα ψήγματα έστω
πλοκής, χαρακτήρων και αλληγορίας, οι
λαμπεροί πρωταγωνιστές μαζί με το ταλέντο τους (με τον επικρατέστερο νικητή του
Όσκαρ πρώτου ρόλου για τη «Θεωρία
των Πάντων», Ρέντμεϊν, να βγάζει… camp
μάτι), το εξαιρετικά λειτουργικό 3D, ακόμα
και η μια και μόνη, εν δυνάμει ανθολογική,
ομολογουμένως αποστομωτική (αν και ουχί
εντελώς πρωτοφανής) σκηνή καταδίωξης με
τα διαστημόπλοια στο Σικάγο, λίγο μετά την
απόπειρα δολοφονίας της Τζούπιτερ, που
δεν την… σκότωναν να ησυχάζαμε;
ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Πάσχεις από ημικρανίες, παθήσεις των
ματιών, επιληψία; Ούτε απ’ έξω! Είσαι
λάτρης της επιστημονικής φαντασίας;
Προμηθέψου ηρεμιστικά και αντικαταθλιπτικά! Κόβεις φλέβα για το πρωτότυπο (και μόνο αυτό) «The Matrix»;
Ξαναδές το πρωτότυπο (και μόνο αυτό)
«The Matrix». Είσαι σε φάση «σινεμά
να πάω και ό,τι να ‘ναι, για να κατέβει
πιο εύκολα το popcorn»; Ε, άντε, ίσως
να μην σε χαλάσει.
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