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εικονογραφηση: ηλιασ κυριαζησ

Editorial

Π

ες με vintage, πες με και… Νεάντερταλ,
αλλά μου λείπουν τα παλιά τα χρόνια
της οσκαρικής περιόδου, που ούτε καν
σε ζωντανή μετάδοση δεν παρακολουθούσαμε την απονομή της τελετής στην Ελλάδα!
Είχε μια «ομορφιά» όλη αυτή η… άγνοια!

Διαβάζαμε Παναγιώτη Τιμογιαννάκη στον Ταχυδρόμο, κάθε εβδομάδα, περιμένοντας τις υποψηφιότητες, με ολίγη από προγνωστικά. Τη μέρα
που έβγαιναν οι λίστες, ακούγαμε την εκπομπή
του Γιάννη Πετρίδη στο Πρώτο Πρόγραμμα, που
έπαιρνε πρώτος τα fax (μη σου πω και τα telex…)
από το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ κι έβγαζε αμέσως
τις ειδήσεις σε ζωντανή μετάδοση. Κι ύστερα…
το βαθύ χάος, μέχρι το Σάββατο το βράδυ, μετά
την Κυριακή της απονομής, οπότε η κρατική
τηλεόραση έπαιζε τη μονταρισμένη version του
show, σε ώρα μετάδοσης για… κοινούς θνητούς.
Που ήδη ξέραμε ποιοι είχαν πάρει τα βραβεία,
αλλά η αγωνία ήταν σχεδόν ίδια, αν γούσταρες
τον θεσμό. Είχε τη χάρη του να παρακολουθείς τα
πρόσωπα και τις εκφράσεις των υποψηφίων στα
«κουτάκια» της οθόνης, να νιώθεις την πίκρα ή
τη χαρά στο άκουσμα των ονομάτων…

Σήμερα, πριν καν βγουν οι υποψηφιότητες, τα
διεθνή media λυσσάνε να βρουν τον νικητή από
τον Δεκέμβρη (το αργότερο!), οι Ενώσεις Κριτικών της Αμερικής σου τα κάνουν τούμπανο,
οι Χρυσές Σφαίρες αγωνίζονται να κλέψουν τη
λάμψη της Ακαδημίας, τα BAFTA πετάγονται
σαν την πορδή, τα Σωματεία των επαγγελματιών
δηλώνουν ολοφάνερα τα φαβορί και… εκείνη την
Κυριακή της αγρύπνιας μένουμε μπροστά στις
τηλεοράσεις παριστάνοντας τους «έκπληκτους»,
ελπίζοντας σε ελάχιστες ανατροπές που θα μας
τονώσουν το ηθικό και θα δικαιολογήσουν το
«νυχτοκάματο» του τρόμου!
Τώρα, αν σου πω ότι την απολαμβάνω περισσότερο την τελετή απονομής την επόμενη μέρα,
θα με καταλάβεις ή θα με πεις… βιτσιόζο επειδή
κάθομαι και την ξαναβλέπω; (Μεταξύ μας να
μείνει, αλλά τη βρίσκω και πιο συγκινητική και
πάντοτε κολλάω και στο in memoriam, λες κι
έχασα δικούς μου ανθρώπους…)

Hλίας Φραγκούλης
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H TAINIA Tησ εβδομαδασ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ
(2014)
(AMERICAN SNIPER)

Είδος
Βιογραφικό Δράμα
Σκηνοθεσία
Κλιντ Ίστγουντ
Καστ
Μπράντλεϊ Κούπερ,
Σιένα Μίλερ,
Λουκ Γκράιμς,
Τζέικ ΜακΝτόρμαν,
Κόρι Χάρντρικτ
Διάρκεια
132’
Διανομή
TANWEER

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένα παλικάρι και
πάει στο Ιράκ και σκοτώνει αβέρτα. Και περάσαμε κι εμείς καλύτερα,
αδελφέ.
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του Ηλία Φραγκούλη
Η αληθινή ιστορία του πεζοναύτη Κρις Κάιλ, του
Αμερικανού στρατιώτη που κατέχει ένα μάλλον δυσάρεστο ρεκόρ σε πεδίο μάχης, έχοντας σκοτώσει τουλάχιστον 160 ανθρώπους σε τέσσερις μόλις αποστολές
στο Ιράκ!
Ο Κλιντ Ίστγουντ γεννήθηκε στις 31 Μαΐου του 1930. Χάνεις
το λογαριασμό, πόσω μάλλον όταν κοιτάξεις τα credits που
έχει ως σκηνοθέτης στη φιλμογραφία του. Στα κινηματογραφικά χρονικά, το γήρας λειτουργεί αντιστρόφως ανάλογα
προς το ταλέντο της νιότης και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία
σκηνοθέτες απέχουν όλο και περισσότερο από τα φιλμ με τα
οποία μεγαλούργησαν στο παρελθόν. Αυτός είναι ο κανόνας
- αν όχι και η σκληρή πραγματικότητα. Για μένα, ο Ίστγουντ
αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα.
Ο Ακίρα Κουροσάουα επίσης γύρισε τεράστιες ταινίες
(«Kagemusha», «Ran») μετά τα 70 του, αλλά είχε πίσω του
και έναν όγκο δουλειάς ισάξιο, κάτι που δεν συμβαίνει απαραίτητα με το σινεμά τού Ίστγουντ.
Το σημαντικότερο φιλμ που σκηνοθέτησε ο Ίστγουντ,
πάντοτε κατά την προσωπική μου άποψη, ήταν το «Γράμματα από το Ίβο Τζίμα» (2006), ένα φιλοσοφημένο υπαρξιακό δράμα γυρισμένο στα… ιαπωνικά, το οποίο αποτελούσε
την άλλη όψη του «Οι Σημαίες των Προγόνων μας» (του
ιδίου έτους!) και, περισσότερο από την αμερικανική ματιά σε
αυτό το κοινό πολεμικό μέτωπο της Ιστορίας, διερωτάτο με
περίσσιο θάρρος κι έναν φόβο ειλικρινή στην ψυχή, «γιατί
πεθαίνουμε; Τι αξία έχει το χώμα που πατάμε; Πόσο μας
τιμά; Πόσα μπορούμε να δώσουμε γι’ αυτό; Αξίζει να χαθεί
μια ολόκληρη ζωή έτσι; Τι διάολο είναι αυτή η πατρίδα, τέλος
πάντων; Κι αν είναι ο τάφος μας μονάχα, πού πάνε όλες
αυτές οι προσευχές, τα χνάρια μιας ζωής, οι άνθρωποι που τη
συντρόφευαν και τα όνειρα πώς θα ξανασυναντηθούμε; Πώς
κλείνεις τα μάτια κάθε νύχτα όταν έχεις χάσει την πίστη σου
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και γνωρίζεις πως το μόνο που σε περιμένει
είναι ένας λάκκος;» (όπως είχα γράψει στην
κριτική για το «Ίβο Τζίμα» τότε).
Ο «Ελεύθερος Σκοπευτής», σήμερα, δείχνει
λιγότερο μακάβριος ή σαρκαστικός στα
ερωτήματα που θέτει, μπορεί να έχει έναν
κεντρικό ήρωα στον οποίο κάνει focus, όμως
το θέμα εδώ είναι πιο γενικευμένο από αυτό
που σου «σερβίρει» σε πρώτο επίπεδο. Τούτο
το φιλμ δεν κρίνει πρωτίστως τον άνθρωπο,
αλλά την έννοια της πατρίδας, υπό την
αμερικανική σημαία πιο συγκεκριμένα. Ο
χαρακτήρας τού Κρις Κάιλ είναι ένα βλαχαδερό δίχως κάποιον προσανατολισμό στη
ζωή του. Υπό μια έννοια, πρόκειται για ένα
«χαμένο κορμί». Το είδος τού ανθρώπου που
γεννιέται και… χάνεται όπως ήρθε, χωρίς να
επηρεάσει σε κάτι τον ρου της ανθρωπότητας
(ή οτιδήποτε έξω από τον μικρό, κοινωνικό
του περίγυρο). Η Αμερική δεν του προσφέρει
τίποτα, όμως ο Κρις την πονάει τη γη του,
αισθάνεται μια υποχρέωση απέναντί της,
θέλει να ζει σε μια χώρα η οποία θα παρέχει
ασφάλεια στα παιδιά που θέλει ν’ αποκτήσει
και να μεγαλώσει. Τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ
για τρομοκρατικά χτυπήματα κατά των ΗΠΑ
θα ξυπνήσουν ένα αίσθημα οργής μέσα του.
Ο Κρις θα καταταγεί στους πεζοναύτες. Είναι
25 ετών (στο φιλμ εμφανίζεται ως 30χρονος).
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Με βάση τα διδάγματα του πατέρα του, ο
Κρις έγινε ένας καλός χριστιανός, που όμως
πίστεψε στην επιθετικότητα και την πάλη,
ως μοναδικά όπλα άμυνας ενάντια στον
εχθρό, την όποια δύναμη του Κακού. Με
αυτόν τον τρόπο, ως προστάτης, ο Κρις
ανέπτυξε το ταλέντο τού σκοπευτή, μεταπηδώντας από το κυνήγι ζώων στο σημάδι
ανθρώπινων στόχων. Ο Ίστγουντ παρουσιάζει έναν ήρωα που έχει και συνείδηση, για να
αιτιολογήσει ένα συγκρουσιακό, εσωτερικό
«μέτωπο», το οποίο βασανίζει σταδιακά τον
Κρις. Δεν τον αθωώνει ποτέ. Απλά, μοιράζεται μαζί μας ιδέες διχασμού, ενός πατριώτη που εισβάλλει σε μια ξένη χώρα για να
σκοτώσει, σχεδόν με την ίδια αποστολή και
το μένος τούαντιπάλου του, ο οποίος επίσης
έχει πατρίδα, πιστεύω κι οικογένεια. Ποιος
σκοτώνει για το δίκαιο και ποιος για το άδικο;
Τολμάς ν’ απαντήσεις;
Αυτό που μας ζητάει να κατανοήσουμε (και
εν τέλει να συμπονέσουμε) είναι το πόσο
αυτοκαταστροφικές είναι αυτές οι πράξεις, οι
μέθοδοι αντιμετώπισης, ο φανατισμός (διόλου τυχαία, βασισμένος στη θρησκεία από
αμφότερες πλευρές) και των δύο στρατοπέδων. Το παράλογο της ανθρώπινης απώλειας
από τα πυρά του εχθρού, με την επιστροφή
στην πατρίδα, είναι για τον Ίστγουντ ένας…
επιθυμητός «φόρος τιμής» στη σημαία. Γιατί
αυτό που σε περιμένει ως επιζώντα στην Αμερική, είναι πιο σκληρό κι από τον θάνατο.
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Ο «Ελεύθερος Σκοπευτής», με ένα μαστορικό και εννοιολογικά δομημένο μοντάζ που
υπηρετεί τη δραματουργία τού φιλμ, κινείται
μεταξύ των παρόμοιας θεματικής ταινιών της
Κάθριν Μπίγκελοου («The Hurt Locker»,
«Zero Dark Thirty») και του κλασικού,
μεταβιετναμικού δράματος «Ο Γυρισμός»
(1978) του Χαλ Άσμπι. Από το πρώτο μισό,
κρατά το σασπένς και τη δράση, το χάος
που επικρατεί στο τοπίο τού πολέμου, με μια
ρεαλιστική αρτιότητα και ρυθμούς που σε
κάνουν να ξεχνάς ότι παρακολουθείς ταινία
μυθοπλασίας. Ο Ίστγουντ πετυχαίνει να σε
εξιτάρει με την ένταση σαφώς πιο συναισθηματικά, γιατί έχει φροντίσει να σου συστήσει
έναν (έστω) χαρακτήρα για τον οποίο, είτε
συμφωνείς είτε διαφωνείς με την αποστολή
του, νοιάζεσαι. Τον παρακολουθείς ως
άνθρωπο. Σε αντίθεση με τις ταινίες της Μπίγκελοου, η οποία «καυλώνει» με το θέαμα,
αλλά δεν βάζει ίχνος ψυχής στο οπτικό σου
πεδίο. Από το δεύτερο μισό, κρατάμε την
αληθινή δύναμη ενός έργου που τόλμησε να
δείξει στο αμερικανικό κοινό τα συντρίμμια
εκείνων που επέστρεψαν από τον πόλεμο
(δύο Όσκαρ ερμηνειών για τον Τζον Βόιτ και
την Τζέιν Φόντα το 1979, παρακαλώ…). Όταν,
λοιπόν, ο Ίστγουντ περνά από το πολεμικό
δράμα (δράσης) στο ουσιαστικό δράμα (της
επιστροφής) του ήρωα, ο «Ελεύθερος Σκοπευτής» του μεγαλουργεί.
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Σε αυτό το τελευταίο ημίωρο, όποια κι αν
είναι η ιδεολογική σου «απόχρωση», αποκλείεται να μην αισθανθείς τη συναισθηματική φόρτιση της ταινίας. Αποκλείεται να
μην συγκινηθείς από τον ήχο του «σπασμένου», φοβισμένου «I’m ready to come home»,
που ξεστομίζει ο Κρις (ο Μπράντλεϊ Κούπερ
αποδίδει τίμια τη macho σκληρότητα αλλά
και το παιδιάστικα ελαφρόμυαλο του κεντρικού ήρωα). Αποκλείεται να μην αισθανθείς
άβολα με τις σκηνές των σακατεμένων
βετεράνων. Και μπορεί να εκπλαγείς με την
άγρια ειρωνεία του φινάλε. Ναι, λογικά,
είσαι τόσο πολύ ενάντια σε αυτό που αφηγείται το φιλμ τού Ίστγουντ. Στο τέλος της
ταινίας, όμως, αυτό που μετράει είναι οι πληγές αυτού του ανθρώπου. Κι εκεί είναι που θα
σηκώσεις τα χέρια ψηλά. Ως συνάνθρωπος.
Ο «Ελεύθερος Σκοπευτής» είναι μια ταινία
για τη (σύντομη) ζωή και τον (άδοξο) θάνατο.
Όχι την πολιτική.

PAGE 14 | FREE CINEMA | ISSUE#149

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Αν περνάς έξω από την Αμερικανική
Πρεσβεία και σκέφτεσαι να… βιαιοπραγήσεις, συνέχισε τον δρόμο σου,
δεν είναι ανάγκη να συγχίζεσαι. Αν και
το έργο δεν είναι ακριβώς «βαμμένο»
πατριωτικά, θέλει και ένα κάποιο μυαλό
για να αντιληφθεί τις ισορροπίες που
κρατά προσεκτικά ο Ίστγουντ. Από
κάθε άποψη, όμως, θα διχάσει τους
θεατές. Εκείνοι που ζητούν θέαμα και
δράση, θα βρουν εδώ μερικές από τις
πιο έντονες (και με διάθεση ρεαλισμού)
σκηνές της φετινής σεζόν. Οι φανατικοί
των Όσκαρ ας σπεύσουν, διότι μπορεί
να έχουμε εκπλήξεις σε κάποιες από τις
6 κατηγορίες στις οποίες έχει προταθεί.
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ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ: Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ
VIVIANE AMSALEM (2014)
(GETT)

Είδος
Δικαστικό Δράμα
Σκηνοθεσία
Ρόνιτ Ελκαμπέτς,
Σλόμι Ελκαμπέτς
Καστ
Ρόνιτ Ελκαμπέτς,
Σιμόν Αμπκαριάν,
Μενάς Νόι,
Σασόν Γκαμπάι,
Ιλάι Γκορνστάιν
Διάρκεια
115’
Διανομή
FEELGOOD

η γνωμη του mr. klein

Είναι μια στο Ισραήλ και
θέλει να χωρίσει, αλλά
το στεφάνι δεν τις το
δίνει ούτε με σφαίρες.
Βασικά, οι σφαίρες χρειάζονται για μέσα στην
αίθουσα…
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της Ιωάννας Παπαγεωργίου
Στο Ισραήλ τη διάλυση ενός γάμου μπορούν να ορίσουν και να επισημοποιήσουν μόνο ραβίνοι. Ακόμα
κι αυτοί, όμως, δεν έχουν απόλυτη εξουσία. Αυτή
ανήκει αποκλειστικά στον σύζυγο, που είναι ο μόνος
που θα συμφωνήσει ή όχι εντέλει να δώσει διαζύγιο.
Ο άκαμπτος Ελίσα είναι ένας από αυτούς, που όσο
κι αν αγωνίζονται, χρόνια και χρόνια, η σύζυγος του
Βιβιάν, ο ικανός δικηγόρος της και οι - υπεύθυνοι για
την υπόθεσή τους - ραβίνοι, αρνείται πεισματικά να
συμφωνήσει…
Αυτό το υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα ξενόγλωσσης ταινίας
(και επίσημη, αλλά άκαρπη, τελικά, πρόταση του Ισραήλ για
το αντίστοιχο Όσκαρ) «Διαζύγιο» δεν είναι μια ταινία για
όλους. Δεξιοτεχνικά κινηματογραφημένο και μονταρισμένο,
θεατρικών καταβολών σινεμά δωματίου, αποτελεί δύο ώρες
ακούραστης… πάρλας (και μάλιστα σε μια ανυπόφορη ηχητικά γλώσσα, όπως - συγγνώμη, αλλά είναι - τα εβραϊκά)
και λιγοστών, καίριων σιωπών. Προκύπτει, όμως, μια ταινία
άκρως ικανοποιητική, πλούσια τροφή και για το μυαλό και το
συναίσθημα, για όσους την επιλέξουν συνειδητά.
Γραμμένη και σκηνοθετημένη από τα αδέλφια Ελκαμπέτς
(εκ των οποίων η Ρόνιτ πρωταγωνιστεί και ως Βιβιάν), αντλεί
έμπνευση από την αληθινή ιστορία της μητέρας τους, για να
σε κάνει αβίαστα κοινωνό μιας εξίσου τραγικής και κωμικής,
τραγελαφικής και εξουθενωτικής (όσο ακριβώς και η προσπάθεια της Βιβιάν να απελευθερωθεί) ιστορίας. Μιας ιστορίας που αν και εξελίσσεται σχεδόν ολόκληρη μέσα στο λιτό,
«ξερακιανό» δωμάτιο ενός θρησκευτικού δικαστηρίου είναι
συναρπαστική, μιας κι έχει μπόλικο σασπένς (καθώς οι μέρες,
οι εβδομάδες, οι μήνες και τα χρόνια περνούν απρόβλεπτα,
κι όσο νομίζεις ότι έφτασες σε μια κατάληξη, η επιμονή του
Ελίσα κάνει πάλι, ξανά και ξανά την ανατροπή, κι αναρωτιέσαι για πόσο ακόμα θα αντέξει να αρνείται τη λογική
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τού αιτήματος της συζύγου του), ειλικρινή
συγκίνηση (έτσι όπως η κάμερα «κολλάει»
πάνω στο πρόσωπο κυρίως της Βιβιάν,
αλλά και του Ελίσα, και το αφουγκράζεται
σπιθαμή προς σπιθαμή, ακόμα και όταν το
συλλαμβάνει εγκλωβισμένο, παγιδευμένο,
πίσω από την πλάτη του δικηγόρου καθενός,
ή από το άχρωμο, παγερό και αδιάφορο,
λερωμένο λευκό τού τοίχου), αλλά και πολλή,
γνήσια και λυτρωτική πλάκα (κυρίως όταν
προσέρχονται ως μάρτυρες οι συγγενείς της
Βιβιάν - ειδικά η αθυρόστομη, όλο φρουφρου και αρώματα, αλλά ατρόμητα ικανή να
λέει τα πράγματα με το όνομά τους νύφη της,
Ραχήλ)!
Και μην κάνεις το λάθεις να παρεξηγήσεις τούτη την ανορθόδοξη, εναλλακτική
dramedy ως φεμινιστικό μανιφέστο. Μπορεί
η Βιβιάν και ο αγώνας της να βγαίνουν μπροστά, αλλά στην πραγματικότητα αυτή είναι
μια ταινία για κάθε, περισσότερο ή λιγότερο,
καταπιεσμένο (από τη θρησκευτική και
κοινωνική παράδοση) ανθρώπινο ον - γιατί
δεν χρειάζεται να περιμένεις την τελευταία,
απέλπιδα υπόσχεση που ζητά ο Ελίσα, για να
καταλάβεις πως και αυτός είναι ένας οικτρά
καταπιεσμένος άνθρωπος, όπως εξάλλου και
οι ραβίνοι απέναντι του, που δεν μπορούν να
δώσουν λύση, όσο πιστοί κι αν παραμένουν
στους δέοντες κανόνες τού δόγματός τους).
Είναι επίσης μια ταινία για το εν δυνάμει
αγεφύρωτο χάος μεταξύ τού φαίνεσθαι και
του είναι ενός γάμου, για το πόσο ανθυγιεινή
και επικίνδυνη μπορεί να γίνει η - καλά και
σώνει - άρρηκτη σχέση μεταξύ εκκλησίας και
πολιτείας, και μία ακόμη απόδειξη πως χωρίς
χιούμορ, (αυτο)σαρκασμό και - απόπειρα
έστω για - αυτοκριτική η ζωή δεν παλεύεται
και ο κόσμος δεν προχωρά. Δεν εξελίσσεται.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Ορκισμένοι φεστιβαλιστές ενωμένοι
(μπροστά από αυτή την ταινία, με
συμμετοχές στο Δεκαπενθήμερο Σκηνοθετών στις Κάννες, και στο Σύγχρονο
Παγκόσμιο Σινεμά στο Τορόντο), ποτέ
νικημένοι. Λάτρεις της δράσης και του
(υπερ)θεάματος… ηττημένοι κάργα!
Άνευ προκαταλήψεων αναζητητές της
ποιότητας, εναλλακτικής και μη, είτε
μιλάει αγγλικά, είτε όχι, λιγότερο ή
περισσότερο κερδισμένοι. Και ενημερωμένοι, για ό,τι συμβαίνει σε μια τόσο
κοντινή και όμως τόσο μακρινή γωνιά
του πλανήτη μας.
PAGE 21

19 φεβρουαριΟΥ 2015

ΜΠΟΜΠ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ:
ΕΞΩ ΑΠ’ ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ (2015)
(THE SPONGEBOB MOVIE: SPONGE OUT
OF WATER)

Είδος
Animation
Σκηνοθεσία
Πολ Τίμπιτ
Καστ
Αντόνιο Μπαντέρας,
Τομ Κένι,
Μπιλ Φάγκερμπακ,
Ρότζερ Μπάμπας
Διάρκεια
93’
Διανομή
UIP

η γνωμη του mr. klein

Πες στο ζάκι να μην
έρθει αύριο, θα πάω
σινεμά.
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της Βικτωρίας Μιχαήλ
Ανεξήγητη εξαφάνιση της επτασφράγιστα φυλασσόμενης συνταγής τής λιχουδιάς «Καβουροπάτη»
ενοχοποιεί εκτός του σεσημασμένου ρεστοαντιζήλου
Πλαγκτόν και τον Τετραγωνοπαντελονή, καμάρι τού
«Τραγανού Κάβουρα», οδηγώντας τον Βυθό τού Μπικίνι σε διατροφική (κι όχι μόνο) Αποκάλυψη. Οι δύο
άδικα ύποπτοι σε παρελθόν & μέλλον θα γυρίσουν
τη must ρετσέτα για ν’ ανακτήσουν, δελφίνι φύλακα
του σύμπαντος θα γνωρίσουν και με τον ταμία Καλαμάρη, τον αστερία Πάτρικ, τη σκιουρίνα Σάντι και
τον Καβούρη πλάι τους με πειρατή αμφίβιου μπεργκεράδικου (που... γράφει τη μοίρα τους) παρά
θιν’ αλός θα χτυπηθούν ώσπου να λαλήσουν. Θα το
σώσουν ή θα λιμοκτονήσουν;
Δεν είναι ζαργάνα όσο «Η Ταινία LEGO», που... έχτιζε
κάτι νέο, στα ξεκαρδιστικά ειρωνικά «κουφά». Αλλά πιάνει λαβράκια «κουλά», με δόλωμα τον cult τηλεήρωα, του
συνσεναρίστα τού original, Πολ Τίμπιτ, επίσης filmer πια, η
δεύτερη αούα κινηματογραφική ψαριά. Που με την επικουρία τής μελάνης των Γκλεν Μπέργκερ και Τζόναθαν Έιμπελ
(«Kung Fu Panda») καταρχήν διατρανώνει, πνίγοντας στο
γέλιο, τα ηθικά διδάγματά της: από το «ο εγωισμός δε μας
πάει, το teamwork νικάει» (πρώτα μ’ ένα πανούργο γκαγκ
προδοσίας με δράστη τον επιστήθιο Πάτρικ και μετά με
το φωτορυθμικά τραγουδιστικό music video ιντερλούδιο
«Ομάδα!») ώς το κατακριτέο πέταμα της ανακύκλωσης κυριολεκτικά στα σκουπίδια μέσω μιας ιλαρής κρισούλας αυτοσεβασμού.
Ακολουθεί, με το πελαγίσιο σχεδιαστήριο να φυσάει, το
ξεφτίλισμα στο... νερό (με χαρακτηριστική πινελιά την κόκκινη μπαντάνα και μουσική επένδυση spaghetti γουέστερν!)
του «Rambo», σε μια τροπή face to face με doppelgänger
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μέσω χρονομηχανής τού «Looper» (ή, για
τους καρτουνάδες, του «Free Birds»), στη
φιγούρα τού ομιλούντος-«Γουίλι»-στιλΝαμπού-στο-όρθιο-και-στο-WC-με-laser τού
«Star Wars: Επεισόδιο Ι - Η Αόρατη
Απειλή», στο κλου εξωυδάτινης απόβασης
και αυθυπαρξίας fiction ηρώων το «Πιο
Παράξενο κι από Παράξενο», και σ’ όλη
την κορύφωση υπερηρωικής μεταμόρφωσης Υπερέξι και χαμού εναντίον κακού το
«The Avengers». Όλα αυτά ενώ η αρχική
σπογγώδης υφή τής υποχρεωτικής ελληνικής μεταγλώττισης γρήγορα αναπνέει με
τα βράγχιά της, η μετάφραση αποδεικνύεται μαργαριτάρι, και το κοινό περιμένει sui
generis χάχανο έως σημείου βασανιστηρίου
(οι πιστοί του Μπομπ εννόησαν...).
Με τι καμενιές για τους ιχθύες στη σχάρα;
Το «γλείψε μας» ψηστήρι από τα δίδυμα
παγωτά ξυλάκια, το #wtf γατάκι, τον εμετό
- ουράνιο τόξο, το ζωντανά παιγμένο πιανάκι χειρός για τ’ ακροπατήματα απόπειρας
αρπαχτής, το «γ@μήθηκε ο Δίας (κι ο Κρόνος)» κάτω απ’ το χαλάκι, τον Καλαμαρόσαυρο Rex, το μαστούρικο μαλλί της γριάς,
το ξεβράκωμα και την καραμούζα του ζαβού
κολλητού. Κίνητρα και συμπεριφορές κάνουν
τη σουπιά κάπως σφεντόνα σε θάλασσες και
ακτές και στην τελική εμψύχωση διαρκείας
στην πόλη, η a posteriori στερεογραφία δε
φέρνει δάκρυα χαράς στα μάτια σου από
άμμο ή λέπια ή άλλα «ιπτάμενα» props,
ο μαυρογένης Μπαντέρας ως άνθρωπος
κι αυτός εξοκέλλει, ένα κοπάδι γλάρων δε
«λέει» ως τα Minions του και το πατιρντί
καταδίωξης με την άγκυρα στους δρόμους
θυμίζει κυρίως Aardman. Αλλά δε στεγνώνει
από τα... υγρά του ο Μπομπ ο Σφουγγαράκης
«Έξω απ’ τα Νερά του». Γιατί, επίσης, πέραν
πάσης αμφισβήτησης πλέον, αυτό το ζωόφυτο είναι straight (βαρεμένο). Στεριανές,
τριφτείτε του...

PAGE 24 | FREE CINEMA | ISSUE#149

PAGE 25

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Για το τηλεοπτικό fan club του ήρωα,
σίγουρα: η «μαρίδα» θα χαρεί τη
βαβούρα ευτραπέλων και τη ζωντάνια των τρελοcharacters, οι μεγάλοι τα
σουρεάλ τσαλίμια και τη διακωμώδηση
θεσμικών μοτίβων. Άλλος με τη βάρκα
μας; Όσοι χτυπιούνται σα χταπόδια για
πιο R genre, βουτάνε (για) την κανιβαλιστική λούφα αναφορών. Όσοι νοσταλγούν τα Looney Tunes, ας καβαλήσουν
το gulf stream παλαβομάρας βοκαλισμών, κινησιολογίας και ευρημάτων.
Όλοι θα βρουν το πενάκι cruisin’, τη
σάρκας και οστών ουρά όχι τόσο στον
αφρό, αρκετές πλάκες στον πάτο και
κάτι fishy στην υπόθεση - αλλά αν δε
βρέξεις κώλο, δεν τρως ψάρι, άρα...
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