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ΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΜΟΥ 
ΔΙΑΚΟΠΕΣ 
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ΠΕΙΡΑΤΕΣ! 3DΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ  
ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

H TAINIA Tης εβδομαδας
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Αυτή την εβδομάδα βγαίνει στις  
αίθουσες η μοναδική ταινία που 
μπόρεσε να κλείσει το μάτι στο 
genre του σινεμά τρόμου, τόσο 

ύπουλα και... σπαρταριστά, από την εποχή 
που ο Γουές Κρέιβεν μας έκανε να ουρλιά-
ζουμε στα γέλια με το «Scream». Κι όμως, 
το «Μικρό Σπίτι στο Δάσος» του Ντρου 
Γκόνταρντ (το οποίο εγκαινιάζει έναν 
controversial τρόπο για να διαβάζεις  
κριτικές) δεν είναι το πιο τρομακτικό και 
αστείο, μαζί, θέαμα που αντιμετωπίσαμε 
αυτές τις μέρες!

Με τον υπ. αριθ. 4049 Νόμο, ο οποίος  
ψηφίστηκε στις 23 Φεβρουαρίου, υπό  
το κεφάλαιο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ 
ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ», μιας και ο αθλητισμός υπά-
γεται, πλέον, στο Υπουργείο Πολιτισμού και 
Τουρισμού, οι κινηματογράφοι υποχρεούνται  
ν’ αποδίδουν στο Κράτος, «για την ανάπτυξη 
της κινηματογραφικής τέχνης», το ποσό 
των πενήντα λεπτών («για την προβολή σε 
χειμερινή αίθουσα») ή του ενός ευρώ («για 

την προβολή σε θερινή αίθουσα»). Επί της 
εκάστοτε τιμής του εισιτηρίου! Ειλικρινά, δε 
μπορώ να σχολιάσω κάτι το οποίο ξεπερνά 
ακόμη και το χιούμορ των Μόντι Πάιθον.

Σε μια εποχή οπού το κοινό έχει την ανάγκη 
να δει μια ουσιαστική μείωση στις τιμές των 
εισιτηρίων, για να επιστρέψει στο πιο μαζικό 
είδος θεάματος (που κάποτε θεωρούσαμε και 
φθηνό), έρχεται η φορομπηχτική μηχανή και 
σου κουνάει το μαντιλάκι του αποχαιρετι-
σμού... Επίσης, συγχαρητήρια σε εκείνον που 
σκέφτηκε να γονατίσει το θερινό σινεμά ή 
να οδηγήσει τα γραφεία διανομής στη μη  
παροχή νέων ταινιών σε αυτά (διότι εκεί 
θα καταλήξει το πράγμα, προκειμένου να 
μειωθεί η χασούρα). Εμπρός, λοιπόν, καλά 
μου παιδιά. Ας δώσουμε ακόμη ένα δυνατό 
ζμπρώξιμο. Για την ανάπτυξη, ρε γαμώτο! 
Και τη βία στα γήπεδα (WTF!), έτσι; 

Editorial
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Hλίας Φραγκούλης

https://www.facebook.com/pages/freecinemagr/114308348692384
http://iliaskyriazis.com/
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ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ
ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (2012)
(THE CABIN IN THE WOODS)

Είδος 
Τρόμου

Σκηνοθεσία 
Ντρου Γκόνταρντ 

Καστ 
Μπράντλεϊ Γουίτφορντ, 
Κρίστεν Κόνολι,  
Κρις Χέμσγουορθ,  
Άννα Χάτσισον 
Τζέσι Γουίλιαμς,  
Ρίτσαρντ Τζένκινς

Διάρκεια 
95’

Διανομή 
FEELGOOD

12 aπριλιου 2012

η γνωμη του mr. klein

Controversy

Whoa! Κάτσε καλά! Αυτό 
δεν ήτανε τρόμου, ήτανε 
φσσστ... μπόινγκ! Πάνε 
κάτι τύποι στο δάσος για 
χαμούρεμα και μπύρες 
και γίνεται ανάστα ο 
Κύριος! Πάντως, πέφτει 
χασαπουριά και δε δείχνει 
τα καλά στην αρχή, 
κρίμας. 

του Ηλία Φραγκούλη

Πέντε κολεγιόπαιδες αφήνουν την πόλη για να περά-
σουν ένα όμορφο weekend σε απομονωμένο εξοχικό 
σπιτάκι. Με κάμερες να τους παρακολουθούν. Από 
παντού. Και το control room να παίζει στοιχήματα 
για τη σειρά με την οποία θ’ αρχίσουν να πεθαίνουν!

Ήθελα να γράψω «Κωμωδία Τρόμου» στο είδος, μετά  
το ξανασκέφτηκα, βασικά δεν υπάρχει σωστός χαρακτηρι-
σμός για τούτο το φιλμ! Πως θα μπορούσες, άλλωστε, να 
κατηγοριοποιήσεις μια ταινία που παντρεύει το «Evil Dead» 
με το «Truman Show», έχοντας από πάνω όλα τα χαρακτη-
ριστικά της απομυθοποίησης του genre, όπως μας δίδαξε 
το «Scream»; Τελικά, ίσως να ταίριαζε καλύτερα η λέξη... 
party! Ή μήπως meta-party;

Επιστρέφουμε στο είδος. Πρέπει να παραδεχτούμε πως 
σπάνια εμφανίζεται μια ταινία που κάνει την τομή, αποτε-
λεί σταθμό, ανανεώνει ή... πετάει τα μάτια έξω στο σινεμά 
τρόμου. Ακόμη σπανιότερα, έχει τα κότσια ν’ ανατρέψει τα 
στερεότυπά του, αγγίζοντας τα όρια της παρωδίας.  
Μέχρι σήμερα, μόλις μια ταινία είχε αυτό το δικαίωμα. Από 
το 1996 και, φυσικά, το «Scream», ουδείς άλλος επέτυχε 
(ούτε καν αποπειράθηκε να τολμήσει, εδώ που τα λέμε...) να 
αναμείξει την αυτοκριτική στο genre, με τρόπο τόσο απο-
λαυστικό, που να ουρλιάζεις... από τα γέλια, ενώ το αίμα δε 
σταματά να πέφτει στα μούτρα σου. Η ταινία του Γουές Κρέι-
βεν σου έλεγε πως νομίζεις ότι ξέρεις τους κανόνες  

H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Δύο αντίπαλες, διχαστικές κριτικές.  
Ποια είναι για σένα; Τολμάς να δεις ή να μη 
δεις την ταινία αυτή; Ποιον από τους δύο θα 
δείρεις, αφού πας σινεμά; Το FREE CINEMA 

σε βάζει στο δύσκολο ρόλο του τελικού κριτή!
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  =  ΤΟ ΣΩΖΕΙΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
  =  ΕΠΡΕΠΕ Ν’ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ
  =  ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙΣ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟ
  =  Η ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΗ ΣΟΥ
  =  ΒΑΖΕΙ ΦΡΕΝΟ ΣΤΗ ΔΙΑΙΩΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

η γνωμη του mr. klein

Δεν είναι ένας συνηθισμένος κριτικός κινηματογράφου. Είναι ένας θεατής, 
τον οποίο ζορίζουμε να βλέπει όλες (ανεξαιρέτως!) τις ταινίες που διανέ-
μονται στις αίθουσες κι ύστερα ζητάμε τη γνώμη του. Συνεννοούμαστε 
κομμάτι διαφορετικά μαζί του, ακόμη και στην αξιολόγηση, όπου το δικό 
μας  είναι το δικό του . Θα τον συνηθίσεις...
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του «παιχνιδιού» και σε γελοιοποιούσε επί 
111 λεπτά. Στο «Μικρό Σπίτι στο Δάσος»,  
ο Γκόνταρντ σου λέει πως οι κανόνες,  
πλέον, έχουν μετατραπεί σε βιομηχανικό 
προϊόν που έχει γιγαντωθεί τόσο, σε βαθμό 
να κατασπαράζει ακόμη και τον ίδιο του τον 
πελάτη! Ο απόλυτος σαρκασμός; Η βιομηχα-
νία χέστηκε για το αν θα σκοτώσει ακόμη και 
ολόκληρο το πελατολόγιό της στον πλανήτη, 
διότι είναι στημένη πάνω σε μια Γη που, ανά 
πάσα στιγμή, για λογικά, επιστημονικά ή και 
τα όποια σουρεάλ αίτια (wink), μπορεί να 
καταστραφεί, δίχως ν’ αφήσει το παραμικρό 
ίχνος ύπαρξης ζωής πίσω της! Αφού, λοιπόν, 
η ανθρωπότητα ζει πάνω σε κάτι τόσο εφή-
μερο, ποιος απαγορεύει στους ισχυρούς να 
παίξουν μαζί της; Ακούγεται πολιτικό; Εάν 
το θέλεις, μπορείς να το δεις κι έτσι!

Από το πρώτο πλάνο του φτυστού με το «Evil 
Dead» σπιτιού, ξεκινάς τα σενάρια... συνωμο-
σίας, χωρίς, όμως, το μυαλό σου να ξεφεύγει 
προς φανταστικό μεριά. Σε αυτό το επίπεδο, 
η ύπαρξη του control room, που στοιχη-

ματίζει χαρμόσυνα πάνω στην έκβαση του 
weekend... του τρόμου, σε προκαταβάλλει για 
κάτι πιο ορθολογιστικό. Οι «ελεγκτές» της 
δράσης σού μοιάζουν, άλλωστε. Κι εκείνοι 
επαναπαύονται στη γνώση των στερεοτυπι-
κών κανόνων του είδους, έχουν κάθε μέσο 
να παρέμβουν σε αυτούς και δίνουν μια  
έξτρα διάσταση στο φιλμ: την ηδονοβλε-
πτική. Αν ψάξεις τα πλάνα της εργαστηρια-
κής τους μονάδας, ίσως βρεις ένα καροτσάκι 
αναπηρικό, τίποτε κιάλια ή έναν επαγγελμα-
τικό τηλεφακό...

Επειδή ο πιο χαρούμενος θεατής αυτού του 
«Μικρού Σπιτιού» είναι εκείνος που θα ξέρει 
τα λιγότερα πριν μπει στην αίθουσα, να 
σου πω ότι το βουλώνω ευθύς αμέσως και 
σε εγκαταλείπω στη μοίρα ενός... «Truth or 
dare?» παιχνιδιού, που θα φέρει στη μεγάλη 
οθόνη... τερατώδεις ανατροπές, ένα ασανσέρ 
που θα ζήλευε έως και ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ 
(!), έναν από μηχανής... σκηνοθέτη και, last 
but not least, τον... (εεε... όχι spoilers!)
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του Άγγελου Μαύρου

Έξυπνες (σε εξυπνακίστικο σημείο) στιχομυ-
θίες και ατάκες που «σκοτώνουν», καλά σερ-
βιρισμένο και χορταστικό (αλλά όχι γκουρ-
μεδιάρικο) «Blood Feast» δράσης, πρέπον (σε 
όχι εντελώς σπαστικά αρχετυπικό βαθμό) 
«χάσαμε το κορμί, πατριώτη» πεπρωμένου 
κάστινγκ, διακειμενικά δάνεια - φόροι τιμής 
ή υπονόμευσης και κλεισίματα του ματιού. 
Καταλαβαίνω απόλυτα για ποιους λόγους 
ένας φίλος του σινεφανταστικού, ιδίως αν 
έχει κλείσει τα πρώτα -άντα (δεν εννοώ 
εσένα Φραγκούλη), θα συγκαταλέξει εαυτόν 
αυτοστιγμεί στους βαμμένους (στο αίμα) fans 
αυτής της νέας κριτικής Αγίας Τράπεζας του 
genre. Αλλά για μια στιγμή... Ποιου genre;

Της spring break νεανικής σεξοκομεντί; Των 
σιριαλκιλερικών slasher επιβίωσης; Των 
zombie flicks; Των εγκλεισμού και reality 
καμεράτας θρίλερ; Των monster movies; Των 
εσχατολογικά αποκρυφιστικών μυστηρίων 

συνωμοσίας; Ή της επέμβασης επάνω σε όλα 
αυτά, σαν σε πληγές στο ίδιο φρανκενσταϊ-
νικό κουφάρι, πότε δια της σάτιρας και πότε 
δια της - μεταμοντέρνας μάσκας - παρωδίας, 
με τα κλισέ μέλη τους συρραμμένα, αφού 
πρώτα βγήκαν από τη φορμόλη; Πώς ακρι-
βώς, βολικότατα για την πλοκή, «Του Θεού 
το Χόρτο» επιτρέπει στο μαστούρη απ’ το 
παρεάκι να ψυλλιαστεί ότι κάποιοι κινούν 
τα νήματα του μέλλοντός τους και πώς μετά 
το θανάσιμο τραυματισμό του επανακά-
μπτει... with a vengeance; Γιατί το χτύπημα 
που καταφέρνουν live εναντίον των «Hunger 
Games» στη χώρα τους οι Γιαπωνέζες 
παιδούλες δεν ξεσηκώνει την «Οργή των 
Τιτάνων» (εδώ το’ χα να σας αποσαφηνίσω 
ποιοι ακριβώς είναι αυτοί και τι ρόλο...  
βαράνε στην ταινία, αλλά οι spoiler freaks 
θα με θυσιάσουν - όχι σ’ αυτούς).

Controversy
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Για να απαντήσετε στα παραπάνω ερωτή-
ματα, θα πρέπει να δείτε την ταινία. Κι αυτό 
σημαίνει ότι, όπως εκατοντάδες χιλιάδες άλ-
λοι, θα έχετε πληρώσει για τη συμμετοχή σας 
(ως θυτών και ως θυμάτων, ως παικτών και 
ως εμπαιγμένων) σε μια οιονεί τερατογένεση, 
που εξάπλωσε - όχι για πρώτη φορά - σαν 
επιδημία η Lionsgate. Το «Μικρό Σπίτι στο 
Δάσος» των αμερικανικών studios που έχει 
καταστεί ο «Big Brother» του horror κοινού 
και σταδιακά ξεπέφτει καλλιτεχνικά όπως ο 
Γουίλιαμ Κασλ, πρότυπό της εξ αρχής. Η εται-
ρεία που «ανάστησε» από «Το Καταφύγιο 
του Τρόμου» ως τους «Αγώνες Πείνας» (δύο 
πραγματικά «τέρατα» είδους), και  

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

ορρωδεί προ ουδενός στην κλεψιμέικη  
αρπαγή και μεταμόσχευση ζωτικών οργάνων 
τους σ’ αυτό το - θα’ θελε - ανατριχιαστικό 
της moneymaker. Ο κανιβαλισμός της σηψαι-
μίας της έχει αρχίσει να προκαλεί γάγγραινα. 
Αν το κόψει, ίσως το γλιτώσει...

http://discoverthecabininthewoods.com/
http://www.youtube.com/watch?v=7ENUBUdFswM
http://www.imdb.com/title/tt1259521/
https://www.facebook.com/TheCabininTheWoods<03C4>
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ΠΕΙΡΑΤΕΣ! 3D (2012)
(THE PIRATES! BAND OF MISFITS)

Είδος 
Animation 

Σκηνοθεσία 
Πίτερ Λορντ, Τζεφ Νιούιτ 

Διάρκεια 
88’

Διανομή  
FEELGOOD 

12 aπριλιου 2012

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Ο Πειρατής Καπετάνιος, με το άθλιο πλήρωμά του, 
έχει το όνειρο να κερδίσει τον διαγωνισμό του Πει-
ρατή της Χρονιάς. Η σύγκριση με τον ανταγωνισμό, 
όμως, είναι συντριπτική. Στην προσπάθειά του να 
βρει λάφυρα,  ο Πειρατής Καπετάνιος πέφτει στο 
πλοίο του Δαρβίνου, ο οποίος, βλέποντας το σπάνιο 
πτηνό - μασκότ του πληρώματος, τους πείθει να  
λάβουν μέρος σ’ έναν επιστημονικό διαγωνισμό. Κι 
αυτό θα τους φέρει στο Λονδίνο, έδρα της βασίλισσας 
Βικτωρίας, θανάσιμης εχθρού των πειρατών!

Οι «Πειρατές!» της Aardman, της εταιρείας πίσω από τον 
«Wallace and Gromit» και το «Οι Κότες τό’ Σκασαν», μπορεί 
να μη σπάσουν εισπρακτικά ρεκόρ όπως το franchise των 
«Πειρατών της Καραϊβικής», είναι πάντως βέβαιο ότι θα 
διασκεδάσουν το οικογενειακό κοινό. Ίσως λίγο περισσότερο 
τους μεγαλύτερους θεατές - συνοδούς, που θ’ αντιληφθούν 
ευκολότερα τις σφήνες μοντιπαϊθονικού χιούμορ που  
πέφτουν από εκεί που δεν το περιμένεις. Παραδείγματα: Το 
πλήρωμα του Πειρατή Καπετάνιου πηγαίνει για το διαγωνι-
σμό του Πειρατή της Χρονιάς στο νησί του Αίματος, που ονο-
μάστηκε έτσι γιατί έχει το σχήμα του... αίματος (duh!!!). Λίγο 
πριν, ένας από τους ναύτες έχει φωνάξει: «Καπετάνιε, στοι-
χηματίζω τη μούρη μου γι’ αυτό», για να πάρει την απάντηση, 
«Σ’ ευχαριστώ, αλμπίνε πειρατή» και εμείς να έρθουμε  
φάτσα με το, πλέον, άχρωμο, σαν πανί πρόσωπό του.

Είναι αμέτρητες αυτές οι δόσεις βρετανικού χιούμορ, με 
cameos από τον Άνθρωπο Ελέφαντα και τη Τζέιν Όστεν, 
μέχρι τη βασίλισσα Βικτωρία - ninja fighter και τον Κάρολο 
Δαρβίνο - όχι και τόσο - κρυφά ερωτευμένο μαζί της. Οι Βρε-
τανοί είναι δάσκαλοι στην παρωδία, επειδή πρώτα απ’ όλα 
σέβονται τα είδωλά τους, και οι «Πειρατές!» είναι ένα πολύ 
καλό δείγμα αυτής της σχολής. Ο Πειρατής Καπετάνιος,  

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι πειρατές από 
πλαστελίνη. Σε 3D. Το 
κάνεις και στο σπίτι και το 
λες και 3D, ρε man! Αλλά 
θα ξοδευτείς περισσότερο. 
Μιλάμε για πολλή 
πλαστελίνη! Τα ελληνικά, 
που στο διάολο τα 
μαθαίνουν και τα μιλάνε 
τόσο καλά; 
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με το αγαπημένο του πουλί, τη «βαρυκόκ-
καλη Πόλυ», που από παπαγάλος αποδεικνύ-
εται ότι είναι ένα σπάνιο ντόντο, είναι ένας  
τυπικός ήρωας που από loser γίνεται νικητής 
και παρ’ όλη την μπαγαποντιά και την  
ανικανότητά του, θέλεις να νικήσει γιατί,  
αν και απατεώνας, είναι συμπαθής και συναι-
σθηματικός.

Εκτός από χιούμορ, οι «Πειρατές!» έχουν 
πολλή δράση, ενώ οι φιγούρες από πλα-
στελίνη της τεχνικής του claymation έχουν 
δεχτεί ψηφιακή βελτίωση, ώστε η κίνηση 
και οι εκφράσεις να φαίνονται λιγότερο 
χειροποίητες. Βάθος στην οθόνη προσθέ-
τει το 3D, όμως, η ταινία δεν χάνει και στην 
παραδοσιακή κόπια. Στην Ελλάδα μπορεί να 
μην ακούμε τη φωνή του Χιου Γκραντ, όμως, 
είναι κρίμα να μη γίνεται καμία αναφορά στα 
ονόματα των ηθοποιών που έκαναν την ελλη-
νική μεταγλώττιση.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Πειρατική δράση, «πειραγμένα» μαθή-
ματα Ιστορίας και σουρεαλιστικό βρετα-
νικό χιούμορ. Ιδανικός συνδυασμός για να 
ηρεμήσουν τα παιδιά για ένα δίωρο μ’ ένα 
κουτί popcorn (όχι μόνο για ν’ αντέξουν), 
αλλά και να διασκεδάσουν οι ενήλικες 
που τα συνοδεύουν.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.thepirates-movie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Tqtcj20Z778
http://www.imdb.com/title/tt1430626/
https://www.facebook.com/PiratesMovie
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STREETDANCE 2 (2012)

η γνωμη του mr. klein

Εντάξει, είχε κάτι καλά 
ξεκωλάκια, βόηθαγε και 
το 3D, αλλά σε λάθος 
είδος το γυρίσανε το 
εργάκι, άλλου τύπου 
χοροπηδητά έπρεπε να 
παίζουν... Το’ χεις;

Αμερικάνος χορευτής προκαλεί Λονδρέζους αήττη-
τους, γίνεται ρόμπα, τον «πιστεύει» καβαλιέρος στο 
παρκέ, κάνουν scouting στην Ευρώπη για να φτιά-
ξουν all star troupe, βρίσκουν λάτιν ντάμα/μούσα και 
προβάδικο στο nightclub θείου της στο Παρίσι. Θα 
«πατήσουν» σε πρωτάθλημα τους πρώην αντιπάλους, 
αν το μπαλέτο έρωτα - φόβου δε φάει χύμα;

Στη νεολαία η φρεσκάδα και στα νούμερα το θέαμα εκγυμνά-
ζουν αμφιβληστροειδή και πατουσίτσα, αλλά ανθίσταται η 
ξεπέτα - πιρουέτα σεναρίου και υποκριτικής του original, ενώ 
ένα ζεύγος βιντεοκλιπάδων κάνει τη... δεύτερη φιγούρα του, 
bis που επιβάλλει το αγγλικό franchise (πλέον) του νεανικού 
λαβ στόρι «τα ετερώνυμα έλκονται», respect μάθησης - τακι-
μιάσματος και «η ισχύς εν τη ενώσει» Eurogroup πλιέ, ορχη-
στικής αψιμαχίας προθεσμίας τουρνουά δοκιμασίας, ονει-
ροεκπλήρωσης ζετέ, που σειέται και λυγιέται ξενυχιάζοντας 
πότε το «Save the Last Dance» πότε το «Take the Lead» και 
μόνιμα τα «Honey» και «Step Up». 

Είδος 
Χορευτική

Σκηνοθεσία 
Μαξ Τζίγουα,  
Ντέινια Πασκουίνι

Καστ 
Φαλκ Χέντσελ,  
Τζορτζ Σάμπσον,  
Σοφία Μπουτέλα, Τομ Κόντι

Διάρκεια 
85’

Διανομή 
AUDIOVISUAL

του Άγγελου Μαύρου

12 aπριλιου 2012
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Το τσιμέντο δε ματώνει ούτε η ίντριγκα ξανά 
μανά κοντρίτσας ελέω νίλας ούτε το λούκι 
της συνύπαρξης σχολών, το pas de deux 
ξανθού - μελαχρινούλας κουνάει μετά βίας 
τον ποπό του, ενώ η ανέλιξη «κιότεμα τάλα-
ντου - εραστές και παρτενέρ σε καβγαδάκι 
- απειλή διάλυσης team που πάει για νίκη» 
φοράει μεταχειρισμένα επώνυμα αθλητικά 
(δες παραπάνω) και το 3D, με εξαίρεση μία 
σκηνή μαξιλαροπόλεμου, κάνει το ρομποτάκι 
- με την κακή έννοια. 

Είσαι μη τερψιχορικός; Τα τσαλίμια του Τομ 
Κόντι είναι κλάσης Νουρέγιεφ, χτύπα tilt 
στα άπαιχτα μπίτια που σαμπλάρουν από 
Φέλα ως Stone Roses, αλλά σκάει και εμπο-
ρικούρα κάργα στο soundtrack. Οι ανθοδέ-
σμες, πάντως, πάνε στη στιλ Σέρτζιο Λεόνε 
αντρική μονομαχία τσιλιφαγίας. Στις φάσεις 
πίστας το tango caliente μες στο ρινγκ του 
κλαμπακίου είναι διαφήμιση για τις escuelas 
de baile όπου γης, με το body poppin’ τρόπαιο 
να πηγαίνει στο μεγάλο τελικό salsa nueva 
του battle (VIP εδώ ένας μαύρος Τιραμόλα). 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Φώτη και Πάνο Μεταξόπουλε, να μία 
ταινία που γεφυρώνει το αρτιστίκ χάσμα 
γενεών σας. B-Boy και B-Girl crews,  
ξεσηκώστε τα moves. Ιωάννα Πηλιχού, 
σιγά, μη σκίσεις το καλτσόν σου...

official site

official trailer

imdb

facebook page (GR)

link me

Το auter δίδυμο, όμως, δε βελτιώνει το βημα-
τισμό του και πατάει ακόμα στα χνάρια (που 
δεν έπρεπε) αλλονών. Freestylers και πιπίνια 
«δώστε», οι ρέστοι φεύγετε στις μύτες των 
ποδιών…

http://www.streetdancethemovie.co.uk/
http://www.youtube.com/watch?v=MBp1X5WYsJs
http://www.imdb.com/title/tt1718903/
https://www.facebook.com/StreetDance2.GR
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ΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΜΟΥ 
ΔΙΑΚΟΠΕΣ (2012)
(HOW I SPENT MY SUMMER VACATION)

η γνωμη του mr. klein

Ο Μελ Γκίμπσον μπαίνει 
σε φυλακή του Μεξικού. 
Αντί να τα δώσεις στο 
εισιτήριο, το κάνεις τάμα, 
μπας και πιάσει.

Επαγγελματίας, αδιάντροπος κακοποιός, αλλά με 
απαράβατο προσωπικό κώδικα τιμής, καταλήγει στην 
πιο διαβόητη φυλακή του Μεξικού, όπου δοκιμάζει 
να επιβιώσει με τη βοήθεια καπάτσου 10χρονου και 
της... φουκαριάρας της μάνας του.

Ό,τι κάνει ένας καλλιτέχνης στην προσωπική του ζωή δε 
(θα έπρεπε να) μας αφορά. Το μόνο που (θα έπρεπε να) μας 
ενδιαφέρει είναι πώς και τι θέλει να επικοινωνήσει με το έργο 
του. Στην περίπτωση, όμως, αυτού του πάλαι ποτέ (;)  
αγαπημένου παιδιού του Χόλιγουντ, τα πράγματα δεν είναι 
τόσο απλά. Μετά από σχεδόν μια δεκαετία κινηματογραφι-
κής αστοχίας (ο «Οιωνός» του 2002 και «Τα Πάθη Του Χρι-
στού» του 2004, είναι η τελευταία ερμηνευτική και σκηνοθε-
τική, αντίστοιχα, επιτυχία του) και τακτού διασυρμού από τα 
ΜΜΕ (εξαιτίας των κατά καιρούς αντισημιτικών σχολίων του, 
αλλά και της αντιδικίας - σαπουνόπερας με την πρώην σύ-
ντροφό του), χρειαζόταν αν όχι ένα σπουδαίο, τότε σίγουρα 
ένα πραγματικά καλό φιλμ για να επανακάμψει. 

Δυστυχώς γι’ αυτόν, καμία από τις τελευταίες απόπειρές 
του, μπροστά («Στην Άκρη του Νήματος», «Ο Άλλος Μου 
Εαυτός») ή πίσω («Apocalypto») από την κάμερα δε στάθηκε 
ικανή να σταματήσει την εν γένει κατρακύλα του. Δυστυχώς 
για εμάς, αυτές «Οι Καλοκαιρινές μου Διακοπές», τις οποίες 
υπογράφει ως παραγωγός, σεναριογράφος και πρωταγωνι-
στής, όχι μόνο δε σταματούν τον κατήφορο, αλλά τον μετα-
τρέπουν και σε ελεύθερη πτώση (μάλλον ανεπιστρεπτί). 

Με χώρο δράσης το El Pueblito (ή «Χωριουδάκι»), μια από τις 
χειρότερες (πριν απ’ τη διάλυσή της, τον Αύγουστο του 2002) 
φυλακές του κόσμου, το ντεμπούτο του Γκρούνμπεργκ δεν 
έμοιαζε εξ αρχής καταδικασμένο. Κι αυτό γιατί προσέφερε 
μια εξαιρετική ευκαιρία αποκάλυψης της διεστραμμένης κα-
θημερινότητας ενός σωφρονιστικού πειράματος που απέτυχε 

Είδος 
Περιπέτεια Δράσης

Σκηνοθεσία 
Αντριάν Γκρούνμπεργκ

Καστ 
Μελ Γκίμπσον,  
Κέβιν Χερνάντεζ,  
Ντολόρες Ερέδια,  
Πίτερ Στορμάρε, Ντιν Νόρις

Διάρκεια 
95’

Διανομή 
ODEON

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

12 aπριλιου 2012
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παταγωδώς. Μικρογραφία της χειρότερης 
δυνατής εκδοχής μιας ανθρώπινης κοινωνίας, 
το «Χωριουδάκι» της Τιχουάνα εξελίχθηκε 
σε ολόκληρη συνοικία, με τα δικά της μαγα-
ζιά, εστιατόρια, ακόμη και καζίνο. Οι επιφα-
νείς κρατούμενοι, που αποκτούσαν εξουσία 
διακινώντας ναρκωτικά, όπλα ή σάρκα (ενώ 
παράλληλα λάδωναν αστυνομία και δεσμο-
φύλακες), έμεναν σε πολυτελή διαμερίσματα 
και μπορούσαν να μπαινοβγαίνουν! Οι λοι-
ποί, εις αεί έγκλειστοι, βολεύονταν σε παρά-
γκες ή κατάχαμα. Όλοι, πάντως, μπορούσαν 
να μοιράζονται το χώρο που τους αναλογούσε 
με τις οικογένειές τους, οι οποίες είτε έμεναν 
μόνιμα μέσα στη φυλακή, είτε βρίσκονταν 
διαρκώς στο μέσα - έξω. 

Με σκηνοθεσία που δεν αποφεύγει την 
εντυπωσιακή ταχυδακτυλουργία ή το βαρύ-
γδουπο slow motion (ιδιαίτερα στην αιματο-
βαμμένη καταγραφή της βίας) μεν, «φορά» 
εύστοχα μια ωμή, δερμάτινη, λεκιασμένη 
και καταϊδρωμένη ώχρα δε, ο Γκρούνμπεργκ 
κοινωνεί σχεδόν ατόφια την ατμόσφαιρα/
αρρώστια του «Pueblito»: το χώμα χρωμα-
τίζει τα πάντα, ο ασυγχώρητος ήλιος και η 
διαπεραστική υγρασία ξεφεύγουν από την 
επιφάνεια της οθόνης. Σε διαπερνούν.  Με-
ταφέροντάς σου ακόμα και τη δυσωδία. Η 
αηδία κι η απόγνωση, που είναι ρουτίνα για 
τους ιθαγενείς της φυλακής, επιβάλλονται 
και σε διακατέχουν. Μέχρι εκεί, όμως. Κα-
νένα άλλο ενδιαφέρον δεν προκύπτει για να 
σε συνεπάρει σε άλλα, πιο εποικοδομητικά 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αποτυχημένο και ως ταινία δράσης, και 
ως docudrama - επίσκεψη σε υπαρκτό, 
άθλιο σωφρονιστικό συγκρότημα, και ως 
comeback του Γκίμπσον, ενδέχεται να σου 
δημιουργήσει έντονη επιθυμία να μπεις 
εσπευσμένα στο… ντους.  

official trailer

imdb

facebook page

link me

συναισθήματα. Απτοί χαρακτήρες δεν υπάρ-
χουν, παρά τις ουκ ολίγες ανεπιτήδευτες ερ-
μηνείες (ιδιαίτερα του πιτσιρικά Χερνάντεζ) 
και το σασπένς δεν προλαβαίνει ούτε καν 
να πάρει μπρος. Ο αφημένος στη μανιέρα… 
«Φονικό Όπλο» driver του Γκίμπσον μπορεί 
να θέλει να είναι ένας αθυρόστομος, πολιτικά 
ορθός (τυχο)διώκτης, που σκοτώνει αβέρτα 
υπερασπιζόμενος το συμφέρον του, στο τέ-
λος, όμως, αναδεικνύεται σε αδιαμφισβήτητα 
αμερικάνο - κι αλεξίσφαιρο - ήρωα, τόσο 
αναπόφευκτο όσο και ο θάνατος. Που σώζει 
κόσμο στην απολίτιστη ξενιτιά. Κερδίζει το 
κορίτσι. Και αυτοανακηρύσσεται οικογε-
νειάρχης, επί εξωτικής παραλίας, σ’ ένα... 
δωρεάν happy end. 

http://www.youtube.com/watch?v=htuMSQoOmYw
http://www.imdb.com/title/tt1567609/
https://www.facebook.com/SummerVacationUK
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ΚΑΘΡΕΦΤΗ,  
ΚΑΘΡΕΦΤΑΚΙ ΜΟΥ (2012)
(MIRROR MIRROR) 

η γνωμη του mr. klein

Η Τζούλια Ρόμπερτς κάνει 
την κακιά μάγισσα και 
ρωτάει τον καθρέφτη της 
αν είναι η ομορφότερη 
του κόσμου. Άφησέ με  
 ν’ αναπνεύσω για λίγο...

Σατανική και ματαιόδοξη βασίλισσα παραμυθένιας 
χώρας καταδιώκει την ομορφότερη από εκείνη εξό-
ριστη πριγκίπισσα, που ζητά καταφύγιο σε σπιτάκι... 
επτά νάνων στο δάσος.

Πολύ λίγοι σκηνοθέτες έχουν την ικανότητα να δημιουργούν 
ένα φανταστικό κόσμο τόσο εντυπωσιακό εικαστικά όσο 
ο Ταρσέμ Σινγκ, ώστε να θαυμάζεις το αποτέλεσμα στην 
οθόνη, έστω κι αν το περιεχόμενο είναι ανεπαρκές - ή ανύ-
παρκτο. Ο Ταρσέμ έκανε καριέρα με ταινίες σαν «Το Κελί», 
τους «Αθάνατους» και το (δυστυχώς απρόβλητο στη χώρα 
μας) «The Fall», που, παρά τις εμφανέστατες αδυναμίες τους 
στην αφήγηση και τις ερμηνείες, κέρδιζαν πόντους στην καλ-
λιτεχνική διεύθυνση και στο στήσιμο θεαματικών κάδρων.

Η ιστορία της Χιονάτης έμοιαζε ιδανικό πεδίο για ν’ αφήσει 
τη φαντασία του να... αμοληθεί χωρίς χαλινάρι, όμως, το 
«Καθρέφτη, Καθρεφτάκι μου» είναι, παραδόξως, η πιο συ-
γκρατημένη ταινία του. Οι συνεργάτες του στα σκηνικά 
έχουν χτίσει πύργους - τούρτες κι έχουν στολίσει όσο δεν 
παίρνει κάθε δωμάτιο, ενώ η μακαρίτισσα Εϊκο Ισιόκα (στην 

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

12 aπριλιου 2012

Είδος 
Παραμύθι Φαντασίας

Σκηνοθεσία 
Ταρσέμ Σινγκ

Καστ 
Λίλι Κόλινς,  
Τζούλια Ρόμπερτς,  
Άρμι Χάμερ, Νέιθαν Λέιν

Διάρκεια 
106’

Διανομή 
VILLAGE FILMS
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τελευταία της δουλειά) έχει σχεδιάσει κο-
στούμια πραγματικά παραμυθένια. Ο Ταρ-
σέμ, όμως, τα έχει φωτογραφήσει και κινη-
ματογραφήσει ανόρεχτα, αφαιρώντας κάθε 
στοιχείο μαγείας! Πολύ απλά, ο κόσμος της 
δικής του Χιονάτης μπορεί να σε μαγέψει όσο 
κι ένα πλαστικό κουκλόσπιτο...

Στην κινηματογραφική σεζόν της Χιονάτης, 
όπου δύο ταινίες κονταροχτυπιούνται για το 
ποια θα κερδίσει στην ανανεωτική αφήγηση 
της ιστορίας (η goth «Χιονάτη και ο Κυνη-
γός» ακολουθεί στις 31 Μαΐου), η αντίστοιχη 
του Ταρσέμ χάνει πανηγυρικά στον πρώτο 
γύρο. Με ένα σενάριο που μπλέκει άτσαλα 
εφηβικό φεμινισμό, εξουσία της ομορφιάς 
και διάθεση θηλυκού Ρομπέν των Δασών, 
οι ηθοποιοί αφήνονται στην τύχη τους να 
τα βγάλουν πέρα όπως μπορούν. Η Τζούλια 
Ρόμπερτς, στο ρόλο της βασίλισσας, μένει 
μετέωρη ανάμεσα στην κακία και την κω-
μωδία, αφού το σενάριο δεν της δίνει παρά 
ελάχιστες ευκαιρίες να δείξει πλήρως αυτές 
τις πλευρές. Ο πρίγκιπας του Άρμι Χάμερ δεν 
έχει να κάνει πολλά πέρα από το να δείχνει 
το γυμνό του στήθος και να εξευτελίζεται 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ακόμη κι αν έχεις μεγαλώσει με Barbie 
πριγκίπισσα δίπλα στο μαξιλάρι σου, δεν 
μπορεί παρά να ξινίσεις στο υπερθέαμα 
γλυκανάλατης ιστορίας και αποτυχημέ-
νου χιούμορ. Αποζημιώνει το πριγκιπικό 
fashion show. Και μόνο.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

στις «κωμικές» σκηνές, ενώ η Χιονάτη - Λίλι 
Κόλινς περνά άχρωμη και άοσμη, προκαλώ-
ντας σταθερά την απορία γιατί την έβαλαν 
να παίζει μ’ αυτά τα τεράστια μαύρα φρύδια. 
Σε τόσο μεγάλη παραγωγή, ένα τσιμπιδάκι 
δεν είχε κανείς;

http://mirrormirrorfilm.com/#/home
http://www.youtube.com/watch?v=gccWbMTrgO4&feature=fvst
http://www.imdb.com/title/tt1667353/
https://www.facebook.com/MirrorMirror
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Η ΚΑΛΠΙΚΗ ΛΙΡΑ (1955) 

η γνωμη του mr. klein

Το’ χα δει και στην 
τηλεόραση. Το ίδιο 
έργο! Πέφτει δούλεμα; 
Στην TV δεν είναι 
free; Ρε, δεν έχουνε 
να βγάλουνε ταινίες 
και την είδανε βίντεο 
κλαμπ; Ε, τότε, πιάσε το 
«Ροκάκιας την Ημέρα, το 
Βράδυ Καμαριέρα», να 
γουστάρουμε!

Η τυχαία όσο και απρόσμενη διαδρομή μιας κάλπι-
κης λίρας στα χέρια διαφόρων ανθρώπων δίνει την 
αφορμή για την πρώτη σπονδυλωτή ταινία του ελλη-
νικού κινηματογράφου και μια μοναδική ηθογραφία 
της δεκαετίας του ’50, που κατάφερε να φτάσει ως το 
Φεστιβάλ Βενετίας.

Σχεδόν 60 χρόνια αργότερα (και μετά από ποιος ξέρει πόσες 
μεταδόσεις από τη μικρή οθόνη), η «Κάλπικη Λίρα» επιστρέ-
φει στην Ελλάδα της κρίσης και των ενεχυροδανειστηρίων 
που κατακλύζουν κάθε γειτονιά, αποκατεστημένη στην ψη-
φιακή της μορφή (που, δυστυχώς,  δεν είναι «όλα τα λεφτά»), 
παραμένοντας, όμως, ακαταμάχητη στην αφοπλιστική αθωό-
τητα και ανθρωπιά της, χωρίς να έχει χάσει ούτε το ελάχιστο 
από το καλλιτεχνικό αντίκρισμά της. Ναι, βλέπετε μιλάμε 
εδώ για μια απλή εξιστόρηση των δεινών που προκαλεί το, 
πάντοτε, κάλπικο χρήμα όπως ακούγεται σε κάποια σκηνή, 

του Λευτέρη Αδαμίδη

12 aπριλιου 2012

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Γιώργος Τζαβέλλας

Καστ 
Βασίλης Λογοθετίδης,  
Έλλη Λαμπέτη,  
Δημήτρης Χορν,  
Ορέστης Μακρής,  
Μίμης Φωτόπουλος

Διάρκεια 
119’

Διανομή 
ODEON
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σχολιασμένη από το λίγο διδακτικό voice over 
του ίδιου του σκηνοθέτη, απλωμένη έξοχα 
σε τέσσερις κομψές βινιέτες, που ξεκινούν 
από την ανελέητη σάτιρα του μικροαστισμού 
και τη γραφική σκιαγράφηση του ελληνικού 
περιθωρίου, περνούν από το σχεδόν νεορεα-
λιστικό δράμα με δόσεις φανταστικού (μέσα 
από μια εκπληκτική σεκάνς εφιάλτη), για να 
εκτοξευτούν στον επίλογο, τοποθετημένο 
στην «ανώτερη» αστική τάξη, μ’ ένα ρομα-
ντικό κρεσέντο ατελέσφορου έρωτα κι έναν 
γλυκόπικρο στοχασμό πάνω στη λυτρωτική 
(;) δύναμη της Τέχνης. 

Ο μεγάλος Γιώργος Τζαβέλλας, που χρειά-
στηκε δεκαετίες για να αναγνωριστεί επί-
σημα από την ελληνική κριτική, ταγμένος 
σταθερά σε ένα σινεμά που κατάφερνε να 
σπάει τα ταμεία και την ίδια στιγμή να σέβε-
ται απόλυτα το θεατή μιλώντας στην καρδιά 
του, αγγίζει εδώ το απόγειο της τέχνης του, 
συνταιριάζοντας με μαγικό τρόπο ολότελα 
διαφορετικά είδη κι ένα πολύχρωμο γαϊτα-
νάκι συναισθηματικών αποχρώσεων, απο-
τυπώνοντας την ίδια στιγμή με μοναδικό 
τρόπο ένα σεβαστό κομμάτι της αθηναϊκής 
κοινωνίας και βέβαια της ίδιας της πόλης, μια 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ποτέ δε θα υποτιμηθεί αυτό το «νόμι-
σμα». Γέλα, δάκρυσε, δες τη ρετρό Αθήνα, 
παραταύτα η Criterion δε θα επέτρεπε 
pixel «νερά» σε συγκολλήσεις πλάνων και 
μία νέα, όπως να’ ναι βαλτή ατάκα τηλε-
φώνου είναι faux pas. Δεν είσαι «ο αόμμα-
τος». Νομίζω...

movie clip

imdb

link me

νοσταλγική καρτ ποστάλ από ένα χαμένο 
για πάντα κομμάτι της. Μαζί, πετυχαίνει μια 
πρωτοφανή συνάντηση μερικών από τους 
σπουδαιότερους ηθοποιούς που πέρασαν 
ποτέ από την εγχώρια σκηνή, με αποκορύ-
φωμα την καλύτερη στιγμή του «καταραμέ-
νου» ζευγαριού Λαμπέτη - Χορν, σ’ ένα «σ’ 
αγαπώ» όπως δεν έχει ακουστεί ποτέ ξανά σε 
ελληνική ταινία.  

http://www.youtube.com/watch?v=ThfblUU6bNM
http://www.imdb.com/title/tt0122565/
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