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Είμαστε site. Αυτό, όμως, δε σημαίνει 
πως δεν εξακολουθώ να είμαι και 
ρομαντικός... Προέρχομαι από μια 
γενιά η οποία είχε συνηθίσει να δια-

βάζει κάτι χειροπιαστό, που γύριζε σελίδες, 
που λέρωνε την άκρη των δακτύλων της με 
μερικές δόσεις από περίσσιο ή φτηνό μελάνι. 
Το πλάνο, μερικά χρόνια πριν, είχε ως εξής: 
το FREE CINEMA να είναι ένα εβδομαδι-
αίο free press περιοδικό για τον κινηματο-
γράφο, ταυτόχρονα με το σταδιακό χτίσιμο 
της online version του. Ακολούθησαν εβδο-
μάδες, μήνες και χρόνια άσκοπα, λαθών και 
καθυστερήσεων, ενώ, παράλληλα, ο Τύπος 
βίωνε τον ερχομό της «εποχής των παγετώ-
νων»... 

Το FREE CINEMA δεν έγινε ποτέ το 
έντυπο που ονειρεύτηκα. Πέρα από την 
«ήττα», όμως, δε μπόρεσα να ξεπεράσω αυτή 
την ιδέα, πως πρέπει να υπάρξει και σε μια 
μορφή την οποία θα μπορείς να κρατάς, συλ-
λεκτικά, σαν αρχείο. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα 
της downloadable version, η οποία θα περι-

έχει (αποκλειστικά) τις κριτικές για τις νέες 
ταινίες που κάνουν πρεμιέρα στις αίθουσες 
κάθε Πέμπτη. Με την επίσημη έναρξη λει-
τουργίας του site, αυτό εδώ το αρχείο θα πε-
ριλαμβάνει και το πρόγραμμα προβολών των 
κινηματογράφων, με τη χρηστικότητα ενός 
οδηγού στον οποίο θα απευθύνεσαι ακόμη 
και όταν αδυνατείς να βρίσκεσαι online.

Αυτή είναι μια πρώτη γεύση, με τη μορφή 
των κριτικών μας, με μια απόπειρα άμεσης 
απάντησης στην προφανή απορία του υπο-
ψήφιου θεατή εάν... «ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;», 
με τη ζοχάδα του Mr. Klein, στον οποίο δεν 
αρέσει εύκολα ταινία και πιστεύω πως θα συ-
νηθίσεις, ή να τον αγαπάς ή να τον μισήσεις. 
Υγιή και τα δύο. Τα έχω γνωρίσει και τα δύο. 
Έχω ζήσει και με τα δύο. Ποτέ μου δεν απέ-
φυγα τίποτε από τα δύο. Πόσω μάλλον σή-
μερα, όπου βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση 
να μπορώ να μιλάω... ελεύθερος. 

Editorial
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ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ 3D (1997)
(TITANIC)

Είδος 
Αισθηματικό Δράμα 

Σκηνοθεσία 
Τζέιμς Κάμερον

Καστ 
Κέιτ Γουίνσλετ,  
Λεονάρντο ΝτιΚάπριο,  
Μπίλι Ζέιν, Κάθι Μπέιτς

Διάρκεια 
194’

Διανομή 
ODEON

5 aπριλιου 2012

η γνωμη του mr. klein

Έκανα να πιάσω κάτι 
απ’ την οθόνη, αλλά 
δεν ερχότανε τίποτε! 
Άσε που ξέρεις πως θα 
βουλιάξει... Τι το κάνεις 
τρίωρο, ρε μάνα μου; 
Να βλέπω τη μοσχάρω 
να χαμουρεύεται με το 
νιάνιαρο; Για ναυάγιο, 
όμως, γαμώ! 

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Το πλοίο που δε θα βυθιζόταν ποτέ, ανασύρεται από 
τα βάθη του pop φαινομένου και συναντά ξανά τη με-
γάλη οθόνη, στην πιο ανάγλυφα ζωντανή επανέκδοση 
που αξίζει σε μια ταινία, πλέον, μυθική.

Στη δύση της εφηβείας τους, ο Τζακ και η Ρόουζ συναντιού-
νται κι ερωτεύονται για μια ζωή. Στο πρώτο και... τελευταίο 
ταξίδι του πιο περίφημου, αλλά και καταραμένου πλοίου που 
έπλευσε ποτέ στον Ατλαντικό. Εκείνος, φτωχός καλλιτέχνης/
τυχοδιώκτης. Εκείνη, μνηστή/υπόδουλη πάμπλουτου αλα-
ζόνα. Κόντρα στην κτητική υπερηφάνεια του τελευταίου, 
στις επίμονες αντιρρήσεις της απεγνωσμένης μητέρας της 
πρώτης, στους αποπνικτικούς σαν κορσέδες κοινωνικούς 
κώδικες και στα ουκ ολίγα εμπόδια ανάμεσα στο δικό της 
κατάστρωμα της Πρώτης Θέσης και στο δικό του, της Τρίτης. 
Αυτή είναι η ιστορία (και Ιστορία) ενός μεγάλου πλοίου, μιας 
μεγάλης αγάπης και ενός μεγάλου ναυαγίου. Που άλλαξαν 
για πάντα τον κόσμο. Σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο.

Μια τέτοιου μεγέθους Ιστορία δε θα μπορούσε παρά να μπει 
στον πηγαιμό για τη μεγάλη οθόνη, υπό τη σκηνοθετική 
μπαγκέτα ενός ατρόμητου γητευτή των - από κάθε άποψη - 
μεγάλων, κινούμενων εικόνων. Ο Τζέιμς Κάμερον κατέβηκε 
στο πολυσυζητημένο, πραγματικό ναυάγιο, στα δύσβατα 
βάθη του Ατλαντικού. Έφτιαξε ένα καινούργιο, υγρό στού-
ντιο στις ακτές του Νέου Μεξικού, συμπεριλαμβανομένης 
μιας ρεπλίκας του Τιτανικού σε κανονικό μέγεθος. Έφερε 
το στούντιο της Fox στο χείλος της χρεοκοπίας. Και τη Γου-
ίνσλετ στα πρόθυρα νευρικής κρίσης (όπως σχεδόν κάθε 
πρωταγωνίστριά του...). Αποποιήθηκε της σκηνοθετικής του 
αμοιβής. Έκανε απαραίτητη τη συμμετοχή της Paramount 
στη χρηματοδότηση, για να γίνει εφικτή η ολοκλήρωση του 
οράματός του. Και χρειάστηκε ν’ αναβάλει την ημερομηνία 
εξόδου του (από τους ευνοϊκούς για blockbusters θερινούς 
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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...



PAGE 8 | FREE CINEMA | ISSUE#4 

μήνες, στον πιο δύσκολο Δεκέμβριο). Τελικά, 
όμως, κατάφερε ό,τι ακριβώς είχε φανταστεί 
(και όχι μόνο).  

Πριν την πρεμιέρα του, φέροντας επίσημα 
την υπογραφή του Κάμερον σε σενάριο, σκη-
νοθεσία, μοντάζ και παραγωγή (ανεπίσημα, 
σε όλα τα σκίτσα του Τζακ και στην κατα-
σκευή σκηνικών και κοστουμιών), ο «Τιτανι-
κός» δεν είχε πείσει κανέναν. Το φερόμενο 
ως το συνταρακτικότερο κινηματογραφικό 
ναυάγιο στην Ιστορία, όμως, μετατράπηκε 
σε ένα πρωτόγνωρο κι ανεπανάληπτο φαινό-
μενο της pop κουλτούρας, για να φτάσει ως 
την κορυφή της λίστας με τις εμπορικότερες 
επιτυχίες από καταβολής κινηματογράφου! 
Χωρίς καν να υπολογίζουμε κάποια 11 βρα-
βεία Όσκαρ...

Τώρα, έναν αιώνα μετά τη βύθισή του, στις 
15 Απριλίου του 1912, και 15 χρόνια μετά το 
παρθενικό κινηματογραφικό του ταξίδι, ο 
«Τιτανικός» βρίσκεται ξανά εν πλω, επί της 
- γραμμένης στο DNA του - μεγάλης οθόνης, 
σε ψηφιακά φροντισμένη, κρυστάλλινη 3D 
έκδοση. Για να επαναπροσδιορίσει δεόντως 
την σχέση με τους μύστες του και να συστη-
θεί όπως πρέπει σε μια νέα γενιά θεατών, που 
είτε τον γνωρίζουν μόνο μέσω των - ακατάλ-

ληλων - διαστάσεων της τηλεόρασης, είτε τον 
έχουν απλά ακουστά ως κομμάτι της Ιστο-
ρίας. Και, φυσικά, για να φέρει τον κόσμο 
πίσω στο σινεμά. Ξανά και ξανά. Όχι χάρη 
στη high-tech, εντυπωσιακή 3D επανέκδοσή 
του, αλλά τη φήμη που κουβαλάει. Τα ρεκόρ 
που έχει καταρρίψει.  Την επανάσταση που 
έφερε στη δημιουργία και εφαρμογή των ει-
δικών εφέ. Το διαβόητο, περφεξιονίστα δημι-
ουργό του. Ή το τεράστιο κόστος του. Για να 
καταλάβουμε και πάλι πως η αξία του «Τιτα-
νικού» βρίσκεται στην τόσο απλή (κλισέ για 
κάποιους) κι όμως τόσο πολυδιάστατη, βαθιά 
και ανθρώπινη ιστορία του. Στους οικείους 
και, ναι, διαχρονικά γκρίζους, χαρακτήρες 
του. Που είναι ακόμα τόσο ορμητικά νέοι, 
ώστε να πιστεύουν πως μπορούν ν’ αναμε-
τρηθούν στα ίσα και να υπερνικήσουν το 
αυστηρά διαιρεμένο σε παντός τύπου τάξεις, 
κάστες και φυλές, κοινωνικό κατεστημένο. 

Σε μια εποχή όπου οι γυναίκες δεν είχαν 
δικαίωμα ψήφου ή επιλογών. Και αντιμετω-
πίζονταν, συνήθως, μονάχα ως εκθεσιακά 
αντικείμενα/κτήματα των εύπορων και μη 
μνηστήρων, συζύγων και πατεράδων τους. 
Εκεί και τότε, ο αγώνας της Ρόουζ,  
ν’ αποδράσει από το χρυσό κλουβί της, όχι 
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Το απόλυτο κινηματογραφικό (και όχι 
μόνο) φαινόμενο εξορμά ξανά στη μεγάλη 
οθόνη, όπου ανήκει. Αν το εκτιμάς και δεν 
το έχεις βιώσει ποτέ εκεί ή είσαι περί-
εργος να μάθεις προς τι όλος ο ντόρος, 
σπεύσε. Αν είσαι αρνητικά προκατειλημ-
μένος με τις ρομαντικές, ακριβοθώρητες, 
χολιγουντιανές υπερ-παραγωγές... μη 
βουλιάξεις μαζί του.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

μόνο δε φαντάζει παράλογος, αλλά αντηχεί 
επίκαιρος ακόμη. Τόσο στ’ αυτιά των γυ-
ναικών του σύγχρονου Δυτικού Πολιτισμού 
(που γνωρίζουν μέχρι το μεδούλι τους πως η 
κερδισμένη πλέον ισότητα παραμένει μόνο 
τυπική), όσο και σ’ εκείνα των ανδρών (που, 
όπως ο μνηστήρας της Ρόουζ, Καλ, υπακούν 
κατά γράμμα τους κανόνες της κοινωνίας και 
της κουλτούρας τους, ακόμη και ως την αυτο-
καταστροφή τους). 

Ανάμεσα στις μεν και τους δε, ένα ξεχωρι-
στά ευαίσθητο και τρυφερό πλάσμα, σαν 
τον Τζακ, αντιπροσωπεύει τον πραγματικά 
ελεύθερο άνθρωπο. Που επιμένει να μην 
«παίζει» τον κοινωνικό ρόλο του σωστά. Που 
δεν φοβάται και δεν ελπίζει σε τίποτε. Και 
του αρκεί ο θαλασσινός αέρας στο πρόσωπο, 
για να νιώθει... «King of the world»! 

Προσφέροντας την εμπειρία της σύντομης, 
αλλά τόσο καταλυτικής ύπαρξης του Τζακ, 
ο «Τιτανικός», με αβίαστα γέλια και λυτρω-
τικά κλάματα, μας θυμίζει πως όσο στέκουμε 
διαιρεμένοι, τα θέλω δε θα συναντούν ποτέ 
τα πρέπει μας και η ουσιαστική ελευθερία 
θα έχει πάντα βαρύ τίμημα. Και αυτή είναι η 
Ιστορία του αγέραστου μανιφέστου ανοχής 
και ισορροπίας στη καρδιά ενός καθαρόαιμα 

ψυχαγωγικού υπερ-θεάματος. Που άλλαξε 
για πάντα τον κόσμο. Του καθενός ξεχωρι-
στά, και όλων μας μαζί.

http://www.titanicmovie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=NvuM32DBXk4
http://www.imdb.com/title/tt0120338/
https://www.facebook.com/TitanicMovie
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50/50 (2011)

Είδος 
Δραματική Κωμωδία 

Σκηνοθεσία 
Τζόναθαν Λεβίν  

Καστ 
Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ, 
Σεθ Ρόγκεν, Άννα Κέντρικ, 
Μπράις Ντάλας Χάουαρντ, 
Αντζέλικα Χιούστον

Διάρκεια 
100’

Διανομή  
VILLAGE FILMS 

5 aπριλιου 2012 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

του Ηλία Φραγκούλη

Ο Άνταμ είναι αρκετά νέος και υγιής. Αλλά έχει καρ-
κίνο. Το μαθαίνει απότομα. Δεν ξέρει πώς να ζήσει μ’ 
αυτό. Το ίδιο και οι άνθρωποι που τον περιβάλλουν. 
Υπάρχει θεραπεία; Για όλους;

Δεν έχεις πατήσει καν τα 30. Θεωρητικά, έχεις την υγειά σου. 
Ένας πόνος στην πλάτη σε στέλνει στο γιατρό. Η διάγνωση 
του τελευταίου μπορεί να σε «στείλει» στον αγύριστο. Κάπως 
έτσι άλλαξε η ζωή του Γουίλ Ράιζερ, ο οποίος μετέτρεψε σε 
αυτοβιογραφικό σενάριο τις εμπειρίες του απ’ το κατώφλι του 
θανάτου, με ποσοστό θνησιμότητας... 50/50. 

Μη φρικάρεις! Το φιλμ του Τζόναθαν Λεβίν (του εκπληκτι-
κού «The Wackness», από το 2008) ουδεμία σχέση έχει με τα 
στερεοτυπικά, «νοσοκομειακά» μελό, με ήρωες... «based in a 
true story» ασθενείς που σου μαραζώνουν την ψυχή για ένα 
δίωρο, πριν καταλήξουν στα θυμαράκια. Το «50/50» είναι μια 
ανοιχτόκαρδη buddy movie, με ολίγη από chick flick, που σου 
ζητάει να μπεις στη θέση του Άνταμ, να αισθανθείς το άδικο, 
να βρεις τη μακαβριότητα σε όσο χιούμορ σου απέμεινε και 
να την παλέψεις με συμπαραστάτη το «άλλο σου μισό» (μια 
από τις κρυφές εξυπνάδες του τίτλου), είτε έχει τη μορφή 
μιας ερωμένης, είτε τη μορφή του καλύτερού σου φίλου, είτε 
της οικογένειας που όσο δυσλειτουργική κι αν υπήρξε στο 
μυαλό σου, είναι άγριο να στερείται το παιδί που έφερε στον 
κόσμο. 

Ο Λεβίν δεν προσπαθεί ποτέ να σε φέρει στη θέση του θεατή 
μιας χολιγουντιανής ταινίας που θα εκμεταλλευτεί τα συναι-
σθήματά σου. Κυκλοφορεί μέσα σ’ ένα ρεαλιστικό, καθημε-
ρινό σύμπαν ανθρώπων, ξεφεύγει από στενάχωρες παγίδες 
με το σαρκασμό της γνώσης ενός επερχόμενου θανάτου και 
«ντύνεται» με έξτρα χαρακτήρες άψογα σκιαγραφημένους 

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένα παλικάρι με 
καρκίνο, μαλακισμένη 
γκόμενα και φίλο που 
θα ήθελα να έχω κι εγώ. 
Αλλά δεν έχω καρκίνο. 
Ηθικό δίδαγμα: δε 
μπορούμε να τα έχουμε 
όλα σε τούτη τη ζωή, man.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Εάν φοβάσαι να κοιτάξεις μπροστά σου 
και να δεχτείς πως ο θάνατος υπάρχει και 
μας περιμένει όλους σαν φυσική κατά-
ληξη του ανθρώπου, μην το σκέφτεσαι, 
πιες το καφεδάκι σου στον ήλιο... Εάν σ’ 
ενδιαφέρει ένα σινεμά με ιστορία, χαρα-
κτήρες και αλήθειες μέσα του, αποζημιώ-
νει απόλυτα. Και γελάς, διάβολε! 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

και τόσο εύστοχα επιλεγμένους στο κάστινγκ 
(με αποκορύφωμα την εύθραυστη μάνα της 
Αντζέλικα Χιούστον ή τον Φίλιπ Μπέικερ 
Χολ, στο ρόλο του συνοδοιπόρου βετεράνου 
των κλινικών).

Μοναδική αστοχία του «50/50», η ανασφά-
λεια του σεναρίου ως προς τη διάγνωση 
ενός... happy end. Μπροστά στο δισταγμό 
της επιλογής, το φιλμ μοιάζει να έχει τουλά-
χιστον δύο φινάλε, τα οποία επιχειρούν να 
καταπραΰνουν τον «πόνο» του θεατή, να τον 
κάνουν να ξεχάσει πως ο καρκίνος στ’ αλή-
θεια σκοτώνει και δεν αποτελεί, απλά, ένα 
πρόβλημα υγείας το οποίο εξουδετερώνουμε 
με το πιο αβυσσαλέα μαύρο χιούμορ μας. 
Χωρίς αυτό να μειώνει την αξία μιας ταινίας 
που σέβεται τα ρίσκα που παίρνει.

http://www.50-50themovie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=GWPfFDAFvNk
http://www.imdb.com/title/tt1306980/
https://www.facebook.com/5050Movie
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ΛΟΡΑΞ (2012)
(DR. SEUSS’ THE LORAX)

η γνωμη του mr. klein

Ρε, πήρανε τον κύριο 
Χρήστο από το «Ρετιρέ» 
και τον κάνανε καρτούν!!! 
Πνευματικά δικαιώματα, 
αδέρφια! Η ταινία 
ήτανε στα ελληνικά, 
αλλά δε μου φάνηκε για 
ελληνικιά. Ήτανε και 
οικολογικιά. Άμα έχεις 
μούλικο, εμένα δε μου 
άρεσε.

Ένα 12χρονο αγόρι πρέπει να βρει το μοναδικό 
πράγμα που θα συγκινήσει το κορίτσι των ονείρων 
του: ένα αληθινό δέντρο!

Βασισμένο σε ένα από τα πιο... πολιτικά παραμύθια του 
Δρος Σους, το «Λόραξ» γράφτηκε το 1971, επηρεασμένο από 
τις καμπάνιες και τη δράση του Environmental Protection 
Agency του Ρίτσαρντ Νίξον, κι αποτελεί μια όσο το δυνατόν 
πιο... παιδιάστικη αλληγορία για τα κακά του καταναλω-
τισμού εις βάρος του περιβάλλοντος. Η κοινωνία του φιλμ 
απεικονίζει μια μορφή «επόμενης μέρας», μετά το τέλος κάθε 
φυσικού στοιχείου στον πλανήτη, με τον άνθρωπο να κατοι-
κεί σε πλαστικές πόλεις και, ενίοτε, ν’ αγοράζει οξυγόνο σε 
μπουκάλι, για να αισθανθεί τον φρέσκο αέρα του παρελθό-
ντος! 

Σκέψου έναν post Apocalyptic κόσμο αλά «WALL-E», με μια 
ψυχεδελική διάσταση (βοηθούμενη από το 3D) που φέρνει 

Είδος 
Animation

Σκηνοθεσία 
Κρις Ρενό, Κάιλ Μπάλντα

Διάρκεια 
86’

Διανομή 
UIP

του Ηλία Φραγκούλη

5 aπριλιου 2012
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στο νου τους Beatles και κάτι κίτρινα υπο-
βρύχια, πρόσθεσε τόνους από... χνούδι (τα 
δέντρα επιχειρούν ένα πάντρεμα coiffure 
Μαίρης Αρώνη με μαλλί της γριάς σε όλες 
τις παστέλ αποχρώσεις) και τα απαραίτητα 
χαζούλικα ζωάκια (η ομάδα του «Despicable 
Me» γνωρίζει πολύ καλά πως να «μανιπιου-
λάρει» το ανήλικο target group του φιλμ, 
μετά το θρίαμβο των λιλιπούτειων Minions) 
κι έχεις μια γενική ιδέα του πού το πάει ο... 
παραμυθάς. 

Πολλά από τα γκαγκ θα λειτουργήσουν και 
στους μεγάλους, ο πανζουρλισμός χρωμάτων 
κρατά το βλέμμα καρφωμένο στην οθόνη, 
όμως, ο καλός σκοπός αγιάζει την... αντοχή 
στη θέαση; Τούτη η ιστοριούλα έχει τραβη-
χτεί από το μαλλί για να φτάσει τα 86 λεπτά 
κινηματογραφικού χρόνου (μια τηλεοπτική 
μεταφορά του «Λόραξ» σε παραδοσιακό 
animation, από τα 1972, διαρκούσε μόλις 25 
λεπτά...) και μέχρι την απαιτούμενη κατά-
ληξη της οικολογικής διδαχής... Δημοτικού 
σχολείου, ο παράγων διασκέδαση βρίσκεται 
ένα σκαλοπάτι πριν από την επικινδυνότητα 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Το 3D αποζημιώνει, το θέαμα και η ποιό-
τητα του ψηφιακού animation είναι δε-
δομένα, όμως, ο «Λόραξ» ομιλεί μονάχα 
την ελληνική γλώσσα στη χώρα μας. Εάν 
ο παλιμπαιδισμός σου δε βρίσκεται στο 
φόρτε του, μη βασανιστείς. Εάν είσαι γο-
νιός, έχεις την υποχρέωση. Και μακάρι το 
βλαστάρι σου να συγκρατήσει το μεγάλο 
μήνυμα της ταινίας. 

official site

official trailer

imdb

facebook page (GR)

link me

της τρύπας του όζοντος. Με άλλα λόγια, όσο 
και να σου αρέσουν τα ζαχαρωτά, κάποτε 
έρχεται και η στιγμή που θα στουμπώσεις...

http://www.theloraxmovie.com/index.php
http://www.youtube.com/watch?v=Gs_Em1XvAiU
http://www.imdb.com/title/tt1482459/
https://www.facebook.com/pages/The-Lorax%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B1%CE%BE-GR/297641100298861
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PROJECT X (2012)

η γνωμη του mr. klein

Μαλάκα μου, αυτό ήταν 
party! Τα είχε όλα! Αν 
ήτανε και 3D, θα πήγαινα 
κάθε μέρα με το six 
pack στη μασχάλη! Αχ, 
κενωνία άδικη, δώσε μου 
ένα σπίτι με πισίνα, να 
σου δείξω τι μπορώ να 
του κάνω...

Οι γονείς σου φεύγουν για το weekend. Το σπίτι μέ-
νει άδειο. Έχεις τα γενέθλιά σου. Και οι κολλητοί σου 
πάνε να σε πείσουν πως ήρθε η στιγμή να διοργανώ-
σεις... την πιο επική παρταλιάδα που έγινε ποτέ!

Βρισκόμαστε στο γνώριμο είδος της νεανικής κωμωδίας, όπου 
κάτι θα στραβώσει και θα προκαλέσει μπελάδες σε «αθώες», 
εφηβικές ζωές και μαζί, προφανέστατα, ανομολόγητες κατα-
στροφές περιουσιακών στοιχείων (ναι, φυσικά, υπάρχει και 
εδώ το πανάκριβο αμάξι του μπαμπά, το οποίο απαγορεύεται 
να κυκλοφορήσει, μη τυχόν και πάθει τίποτε...), πριν οδηγη-
θούμε σ’ ένα ηθικό δίδαγμα, το οποίο συνηθίζει να θυμίζει 
την κλασική ατάκα... «Μια ζωή την έχουμε!». Χωρίς να υπάρ-
χει η παραμικρή διάθεση να ηθικολογήσω και, ως γνωστός 
fan του genre, πρέπει να εξομολογηθώ πως το «Project X» 
με στενοχώρησε λίγο. Αιτία; Οι παραγωγοί των «Hangover» 
νοιάστηκαν αποκλειστικά για το χάος που θα προκαλούσαν, 
ξεχνώντας πως σε μια ταινία δεν πρωταγωνιστούν μόνο κο-
μπάρσοι...

Φαντάσου ένα «Risky Business» καταστάσεων, να συναντά 
την ανεξέλεγκτη παρτόβια διάθεση του «Animal House», 
ανέβασε τον πήχη της προσμονής με extra booze, drugs και 
γυμνόστηθα κορίτσια, φαντάσου ένα party που θα καταλή-
ξει να μοιάζει περισσότερο με το Βιετνάμ του «Αποκάλυψη 
Τώρα» (ειδικά όταν τα... ΜΑΤ κάνουν την εμφάνισή τους, για 
να συγκρατήσουν έναν τρελαμένο που επιτίθεται με φλογο-
βόλο εναντίον ολόκληρης της γειτονιάς!) κι αισθάνσου μια 
κάποια νοσταλγία για τα μηνύματα που κουβαλούσε έως και 
το αντίστοιχο θεματικά «Superbad», μόλις το 2007. Όλα αυτά 
μαζί, θα μπορούσαν ν’ αποτελούν τα τέλεια υλικά για μια 
«κοκτέιλ μολότοφ» εμπειρία, εάν, ταυτόχρονα, τολμούσαν 
να περάσουν και κάποιο μήνυμα, το αληθινό νόημα μιας teen 
rebel κουλτούρας που βρίσκεται στο τέλμα του μηδενισμού κι 
αγκαζάρει την πιο βίαιη αναβίωση του πάνκικου «Destroy!» 

Είδος 
Νεανική Κωμωδία

Σκηνοθεσία 
Νίμα Νουριζάντε 

Καστ 
Τόμας Μαν, Όλιβερ Κούπερ, 
Τζόναθαν Ντάνιελ Μπράουν, 
Νταξ Φλέιμ

Διάρκεια 
88’

Διανομή 
VILLAGE FILMS

του Ηλία Φραγκούλη

5 aπριλιου 2012



PAGE 17 

που βιώσαμε ποτέ στο αμερικανικό - και 
χρηματοδοτούμενο από τα studios - σινεμά. 
Πόσο αφελής είμαι, ε;

Προσωπικά, θα έδινα μια κάποια άφεση 
αμαρτιών, γιατί ο πιτσιρικάς που μπορεί να 
μην έχει καν τα χρήματα για να πληρώσει 
το εισιτήριο στο σινεμά, μπορεί να επιζητά 
να «ζήσει» μέσα στην αίθουσα την ιδανική, 
ονειρική και πιο ηδονική εικονογράφηση του 
χαβαλέ ενός party δίχως όρια. Σε αυτή την 
περίπτωση, λοιπόν, καλό θα ήταν η κινη-
ματογράφηση και η αφήγηση του «Project 
X» να μη σερβίρονταν σαν ένα ντοκιμαντε-
ρίστικο «σοκ» (κάτι σαν το «Paranormal 
Activity» των σχολικών parties), διότι έτσι η 
ρεαλιστική καταγραφή της κάμερας στο χέρι 
συνθλίβεται από το ορθολογιστικό ερώτημα: 
«Πως μπορεί ένας και μόνο χαρακτήρας - κά-
τοχος κάμερας να τράβηξε όλο αυτό το υλικό, 
από κάθε πιθανή οπτική γωνία και σημείο 
του οικοπέδου;»!

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν είσαι γονέας, θα θέλεις να καλέσεις 
τον Εισαγγελέα (ή κανένα τηλεοπτικό 
κανάλι, το ίδιο μας κάνει...)! Αν είσαι γύρω 
στα 16 και στήνεσαι στην ουρά του The 
Mall για να διαλέξεις ταινία, έχεις καυλώ-
σει ήδη.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://projectxmovie.warnerbros.com/site/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=QBv54LhBWyQ
http://www.imdb.com/title/tt1636826/
https://www.facebook.com/pages/Project-X-The-Movie/216412075055583
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ΟΙ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ (2012)
(INDIGNADOS)

η γνωμη του mr. klein

Σου’ χει λείψει η μούντζα 
από το περασμένο 
καλοκαίρι στο Σύνταγμα; 
Τσάκω τώρα και μια 
ακτιβιστική ντοκιμαντέρ 
κατάθλα μ’ εισιτήριο 
πληρωτέον, μη σε 
χάσουμε κι από πελάτη...

Αφρικανή «παράνομη» ξεβράζεται Ελλάδα, πάει Πα-
ρίσι, καταλήγει στη Μαδρίτη, ενδιαμέσως βολοδέρνο-
ντας με αστυνομία, άλλους πρόσφυγες και τα ιθαγενή 
πλήθη που διαδηλώνουν την οργή τους.

Συντρόφια όλων, «έκτυπα» στο εκράν τα παραινετικά τσι-
τάτα του ανεπίσημου Θούριού τους, του best seller δοκιμίου 
«Αγανακτήστε!» του Στεφάν Εσέλ, που ο Ρομά auter είχε εν 
προκειμένω ως τη Βίβλο του. Οι α λα φέιγ βολάν υπογραμμί-
σεις του και οι αληθινές εμπειρίες της πρωταγωνίστριας Μα-
μεμπέτι Ονορέ Ντιάλο που μεταπλάθονται σε ύφος guerrilla 
(η πάλαι ποτέ πρόσφυγας, «βαλτή», προκαλεί τη δράση πλάι 
σε λαθρομετανάστες, άνεργους και στα χέρια των «οργά-
νων») είναι στη μία πλευρά του πλακάτ. Στην άλλη, η σινεμά 
ντιρέκτ καταγραφή των παριών και των νεο-αντιστασιακών 
των άστεων (με σκληρές, γενναίες δόσεις απ’ τα «γεγονότα» 

Είδος 
Ντοκιμαντέρ Φιξιόν

Σκηνοθεσία 
Τόνι Γκατλίφ

Διάρκεια 
88’

Διανομή 
NEW STAR

του Άγγελου Μαύρου

5 aπριλιου 2012
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της Αθήνας και τα βαγόνια - υπνωτήρια των 
λαθραίων των Πατρών) κι η με avant garde 
τεχνικές «σηματοποίηση» του ακτιβιστικού 
μηνύματός του (η κατρακύλα των πορτοκα-
λιών για την Αραβική Άνοιξη ή μία αλεπού σ’ 
ένα κοτέτσι για τον καπιταλιστικό στραγγα-
λισμό). 

Αν το πανό που απλώνεται δε σκίζεται (απ’ το 
λειψό ομοίωμα ταξιδεύτριας - συμβόλου και  
στιγμές - φερέφωνα αφέλειας), είναι γιατί 
τα καταφέρνει να απηχεί (κάθε αδικημένο/
ουμανιστή), να εκπροσωπεί (το ευρωπαϊκό 
νεόκοπο κίνημα διαμαρτυρίας των καταλη-
ψιών δημόσιων τοποσήμων και τα αιτήματά 
του εναντίον της οικονομικής δικτατορίας 
και υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης) και να 
αντηχεί (βάλε και τη μουσική ντουντούκα 
ηχομπάντας). Πάσα συνεισφορά στην επανά-
σταση ευπρόσδεκτη...

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Άνθρωπε αγάπα (λέμε τώρα). Κουκουλο-
φόρε, το μάρμαρο (όχι αυτό που «σήκω-
σες» στο Σύνταγμα) πάει αρκετά ευρώ, 
αν δεν τα έχεις, ρεφενέ ή απαλλοτρίωση. 
«Μαζεύεις» ξένους, είσαι πλουτοκράτης, 
εμφορείσαι από ρατσισμό; Ταμπουρώσου 
στο οχυρό σου - αλλά θα σε βρούμε... 

official site

official trailer

imdb

link me

http://sherlockholmes2.warnerbros.com/
http://www.youtube.com/watch?v=a7LNje0FYyE
http://www.imdb.com/title/tt2077788/
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OLIGARCHY (2012)

η γνωμη του mr. klein

Τι έγινε; Κλείσανε την 
ΕΡΤ και τα βγάζουνε στο 
σινεμά; Ήτανε και του 
Κούλογλου. Κουλασιόν.

Ένα πιστωτικό ίδρυμα σε αγαστή συνεργασία με τους 
νέους πλανητάρχες νέμεται κέρδη από την εκμετάλ-
λευση χωρών μέχρι σημείου πτώχευσης. Ποιοι είναι 
και πώς το απεργάστηκαν, στο βάθος ενός αιώνα, με 
έσχατο πειραματόζωο εμάς τους ίδιους;

Το tvxs.gr την ψάχνει α λα Μάικλ Μουρ; Και όμως, με ό,τι 
καλό (αρκετά) και κακό (λιγότερα) συνεπάγεται κάτι τέτοιο 
για τη δεύτερη στη μεγάλη οθόνη ντοκιμαντερίστικη πο-
λεμική του δημιουργού του τηλεοπτικού «Ρεπορτάζ Χωρίς 
Σύνορα». Διευρυμένος στόχος τώρα μια επώνυμη, παγκόσμια 
συμμαχία συμφερόντων, που με ορμητήριο τα υψηλότερα 
θεσμικά αξιώματα κι επαγγελματικά στρώματα (ηγεσίες 
κρατών, τράπεζες κι οίκοι αξιολόγησης) επιβάλλει de facto 
την ελεγκτική ακύρωση των δημοκρατικών διαδικασιών με 
financial times θύμα, πλέον, όχι τον Τρίτο Κόσμο (η Λατινική 
Αμερική, φόντο έρευνας του «Εξομολογήσεις Ενός Οικο-
νομικού Δολοφόνου», προ πενταετίας σινεντεμπούτου του 
δημιουργού) και τις ασθενείς τάξεις (η μεσαία και κατώτερη), 
αλλά χώρες της έως πρόσφατα ακμάζουσας Ευρώπης (PIGS) 
και, αδιάκριτα, συλλήβδην τους Anonymous πολίτες τους. 

Δεδομένη η απλογράφηση στην αναζήτηση και δειγματο-
ληψία αιτίων και υπαιτίων, κι έτσι, ωστόσο, δύσκολο να μη 
συστρατευτείς στη μακιαβελική δραματούργηση υλικού, που 
εκκινεί από ένα δικό μας πρώην άστεγο εργαζόμενο ΜΚΟ και 
μία τράπεζα τροφίμων της Λισαβόνας. Για να «τρέξει» ιστο-
ρικά τη μετάλλαξη του «ενόχου» καπιταλισμού από αντίπαλο 
στους «κόκκινους» δέος σε νεοφιλελευθερισμό, την άσκησή 
του στο ξεπούλημα τέως μπανανιών όπως η Βολιβία, και την 
κληροδότησή του από τους συντηρητικούς Θάτσερ και Ρέι-
γκαν στους «ανθρώπινους» Μπλερ και Ομπάμα, που υποδαύ-
λισαν την απορύθμιση των αγορών πριν τις δώσουν βορά στη 
Goldman Sachs. 

Είδος 
Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία 
Στέλιος Κούλογλου 

Διάρκεια 
91’

Διανομή 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

του Άγγελου Μαύρου

5 aπριλιου 2012
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Τράβηγμα της κουκούλας απ’ τους συνερ-
γάτες - πιόνια της τράπεζας - «φίρμας» 
(Μερκοζί) και τα δικά τους πιόνια στις νέες 
κυβερνήσεις της Μεσογείου, η μέθοδος (η 
δυσφήμιση ενός λαού, μάντεψε ποιου) και το 
αποτέλεσμα (η Ψωροκώσταινα, από τα λου-
κέτα στο σφυρί), κλείνουν τον κύκλιο χορό 
του «Αποκάλυψη Τώρα», όπου το μαντήλι 
σέρνουν καίριες επισημάνσεις από έγκυρα 
«ξένα κέντρα» αναλυτών και αιχμηρά 
animation γραφικών σκετς καρικατούρας. 
«Δείξε τα δάκρυα» κρούσματα εικονοληψίας, 
η ενίοτε με στρατηγική τη σάτιρα δαιμονο-
ποίηση στην απόδοση ευθυνών και η  
άρθρωση του Stelios στο voice over δε βοη-
θούν στο «Κατηγορώ», αλλά εδώ έχει ήδη 
βαρέσει το κανόνι -  και την έχει φάει η ολι-
γαρχία. Τσέκαρέ το πριν καταλυθεί η προε-
δρευομένη...

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Οπαδοί των θεωριών συνωμοσίας ενα-
ντίον των Ρωμιών και Βαρουφάκηδες (ή 
fans του) όλου του κόσμου ενωθείτε - να 
το δείτε. Είστε συντηρητικοί (και) εκατομ-
μυριούχοι; Στάνταρ ταπηροκρανιάζετε, 
αλλά μη σας πάρουν πρέφα μες στην 
αίθουσα. Θα γίνει του «Debtocracy»...

official site

official trailer

imdb

link me

http://www.oligarchy.com.gr/
http://www.dailymotion.com/video/xpb797_oligarchy-y-yyyyyyy-yyyyy-yyy-yyyyyyy-yyy-yyyyy_shortfilms?start=2#from=embediframe
http://www.imdb.com/title/tt2296879/
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ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ  
ΕΥΤΥΧΙΑΣ (2011)

η γνωμη του mr. klein

Ελληνικό. Με κόβεις; «Σε 
κάθε ταινία μου, νιώθω 
την ανάγκη να βάλω τις 
ηρωίδες μου, τους ήρωες 
μου, να κοιτάξουν τον 
μπλε ουρανό επίμονα», 
λέει ο σκηνοθέτης. Αυτό 
έκανα κι εγώ. 

Οι ζωές μίας Ρωσίδας πόρνης που σχεδιάζει διαφυγή 
στον Καναδά με το φίλο της, μίας κόρης χωρισμένων 
με αναστολές για τον προσεχή γάμο της και μίας νέας 
επιστήμονα, αιφνίδια γνώστριας του τραγικού τέλους 
της σχέσης των γονιών της, τέμνονται στη σημερινή 
Αθήνα.

Συχνά φωτογενής άσκηση ατμοσφαιρών αλλά άφτιαχτης 
ιστορίας και ημικακοποιημένης μυθοπλασίας, η πιο παστρι-
κιά (εν σχέσει προς τις δύο... τελευταίες dv απόπειρές του) 
επιστροφή στα 16mm για τον ανάγκα (προσ)γειωμένο πλέον 
visionaire του 90’s cult «Καμιά Συμπάθεια Για το Διάβολο», 
σύνολα δε βγάζει προς τα έξω τον καλύτερο εαυτό της, ως 
τρόικα μπούστων σε εμπλοκή και λούκι κόμβο αποδοχών  
εν είδει ενηλικίωσης ντουβρουτζά ελέω αντρικού family δά-
κτυλου.

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Δημήτρης Αθανίτης

Καστ 
Αλεξάνδρα Αϊδίνη, 
Νικολίτσα Ντρίζη,  
Κατερίνα Φωτιάδη,  
Ερρίκος Λίτσης

Διάρκεια 
90’

Διανομή 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

του Άγγελου Μαύρου

5 aπριλιου 2012
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Φοιτήτρια ψυχολογίας με κρυφό φθόνο 
του πέους καμμία, κορίτσια; Ένα τοσοδά 
θα την αγγίξει. Σκηνοθέτη στη γύρα για 
θηλυκά που να «τα λένε», κόψε κι εσύ 
φάτσες. Ψάχνεις το επόμενο «Τανγκό των 
Χριστουγέννων»; Θα τραβήξεις χοντρό 
ζόρι... 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

Τουλάχιστον, εάν μόνο ως πρόπλασμα η 
Ρεμπέκα Λι Μίλερ (στη σκιαγράφηση περ-
σόνων) φοράει μπλε του κοβαλτίου ματιά-
ζοντας Μάικλ Αλμερέιντα (στην αφήγηση) 
ενώ το μοτίβο - γενεσιουργού κακών - ενοχής 
του αρσενικού χύνεται γραφικά στα σούξου 
μούξου σωματεμπορίας και ανεπαρκώς στην 
πατρική πληγή - αίτιο ανάσχεσης μελλόνυμ-
φης, «Είναι Στιγμές» που «σ’ έχει»: η καθο-
δήγηση καίριων βλεμμάτων και στησίματος 
διανομής, το αισθαντικού μινόρε λάιτ μοτίφ 
μαζί με τον εν γένει σχεδιασμό ηχοεπένδυ-
σης και η «Θηλυκή Εταιρεία» Αϊδίνη, Ντρίζη 
και Φωτιάδη, η οποία υποφέρει πειστικά κι 
ελκυστικά. Φωνάζει, πάντως, ότι χρειαζόταν 
δουλειά μέσα της για να ωριμάσει αυτή η 
«ύπαρξη». Τα τραύματά της χαίνουν... 

http://www.threedayshappiness.blogspot.com/
http://www.youtube.com/watch?v=0SxiH0Bsx2A
http://www.imdb.com/title/tt1694108/
https://www.facebook.com/pages/%CE%A4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%95%CF%85%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1%CF%82-Three-Days-Happiness/104272159665286
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