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(Ν.2121/93 ως ισχύει) και διεθνείς διατάξεις περί 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, 
πώληση, μίσθωση, χωρίς δικαίωμα παραχώρηση, 
αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, 
μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), κατέβασμα 
(download), διαμόρφωση, δημιουργία αντιγράφων 
site (mirroring), τροποποίηση των σελίδων ή/και του 
περιεχομένου του με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή 
περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδειά μας.

http://www.freecinema.gr
http://www.comebackstudio.com
http://www.manuelefior.com/
https://www.facebook.com/pages/freecinemagr/114308348692384
https://www.facebook.com/pages/freecinemagr/114308348692384
https://twitter.com/#!/freecinemagr
http://www.youtube.com/user/freecinemagr
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Ιανουάριος 2012. Καλό ποδαρικό για το box-office, με τον δεύτερο 
«Sherlock Holmes» του Γκάι Ρίτσι να δίνει το φιλί της ζωής στους 
πολυκινηματογράφους και το «Λιμάνι της Χάβρης» του Άκι Καουρι-
σμάκι να πιάνει τον παλμό του arthouse κυκλώματος, με τις κλασικές 

ουρές στο ΑΣΤΥ της οδού Κοραή. Τα τελευταία οσκαρικά χαρτιά ανοίγουν 
τα φύλλα τους, με μεγαλύτερη απογοήτευση τη Θάτσερ της Μέριλ Στριπ στη 
«Σιδηρά Κυρία», ενώ ο Ντέιβιντ Φίντσερ προκαλεί (επιτυχώς - και ταμει-
ακά) τους οπαδούς του να ξεχάσουν ή να διαγράψουν το σουηδικό «Κορίτσι 
με το Τατουάζ». Αναπάντεχη έκπληξη, το «Μάρθα Μάρσι Μέι Μαρλίν» 
του Σον Ντέρκιν, ενός νέου δημιουργού από το ανεξάρτητο αμερικανικό σι-
νεμά, του οποίου το όνομα συγκρατώ με μεγάλες προσδοκίες για το μέλλον...

Για εξώφυλλο του μήνα, σε τούτο το pdf, επέλεξα το φιλμ του Καουρισμάκι, 
σαν το έργο με την πιο feelgood αίσθηση, κάτι που το (τυραννισμένο από την 
κρίση) κοινό χρειάστηκε και θα πρέπει ν’ αναζητά όλο και περισσότερο, για 
να βρει τις αντοχές που θα το συνεφέρουν από την καταστροφολογική λαί-
λαπα των media και τον πολιτικό αποπροσανατολισμό.

Τι σημαίνει, όμως, αυτό το pdf και γιατί έπρεπε να ξεκινά από τον Ιανουάριο, 
αφού το FREE CINEMA θα κάνει πρεμιέρα τον Απρίλη; Στο τέλος του κάθε 
έτους, θα μετατρέπεται σε ένα μεγάλο αρχείο - οδηγό, με τις κριτικές για όλα 
τα φιλμ που πέρασαν από τη ελληνική διανομή στο αντίστοιχο δωδεκάμηνο. 
Και αυτή δεν είναι η μοναδική καινοτομία του site μας...

Hλίας Φραγκούλης

Editorial
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https://www.facebook.com/pages/freecinemagr/114308348692384
http://iliaskyriazis.com/
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ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ  
ΤΗΣ ΧΑΒΡΗΣ (2011)
(Le Havre)

Είδος 
Κοινωνικό 

Σκηνοθεσία 
Άκι Καουρισμάκι 

Καστ 
Αντρέ Βιλμς,  
Μπλοντέν Μιγκέλ,  
Ζαν-Πιέρ Νταρουσέν,  
Κάτι Ούτινεν

Διάρκεια 
93’

Διανομή  
FEELGOOD / AMA 

ιανουαριοσ 
05/01

H TAINIA Toy mhna

του Ηλία Φραγκούλη

Περήφανος στα γηρατειά του λούστρος, με γυναίκα 
άρρωστη που μάλλον δεν τη βγάζει, παίρνει υπό την 
προστασία του έφηβο Αφρικανό λαθρομετανάστη 
που «ξέβρασε» ένα εμπορικό πλοίο στο λιμάνι της 
Χάβρης. Εκκεντρικός και δαιμόνιος επιθεωρητής βρί-
σκεται στο κατόπι του.

Δεν ανήκω στους οπαδούς του Φινλανδού σκηνοθέτη, βρίσκω 
πολλές από τις ταινίες του δήθεν κι ανυπόφορες, βουτηγμέ-
νες σε μια vintage αύρα rock ’n’ roll ανεμελιάς (ή και ανευθυ-
νότητας), υπό την επήρεια σοβαρών ποσοστών οινοπνεύμα-
τος, πάντα... Κι όμως, στις περσινές Κάννες, το «Λιμάνι της 
Χάβρης» ήταν το δικό μου φαβορί για το Χρυσό Φοίνικα!

Μινιμαλιά ιστορίας, σε φόντο... ρέπλικα σχεδόν ολόκληρης 
της φιλμογραφίας του Καουρισμάκι, μέσα από χρώματα 
εκτυφλωτικά ζωντανά κι αληθινά ζεστά (από τις σπουδαιότε-
ρες δουλειές του οπερατέρ Τίμο Σάλμινεν, «μονιμά» στη συμ-
μορία του Άκι), η «Χάβρη» παντρεύει ιδανικά τη μποέμικη 
κουλτούρα των γαλλικών Τεχνών με το σήμα κατατεθέν post 
χιουμοράκι και μια rock μαγκιά δηλωμένη ως το κούτελο. 
Οι αναφορές του, από τα ονόματα των χαρακτήρων (Αρλετί, 
Μαρσέλ, Μονέ) μέχρι το υφολογικό εστίασμα στο σινεμά του 
Καρνέ, του Μπρεσόν, του Μελβίλ ή του Τατί και το casting 
του Ζαν-Πιέρ Λεό ή του Πιέρ Ετέξ, όλα εμπεριέχουν το σεβα-
σμό, μεταφέρουν ευγένεια στην ψυχή και ολοκληρώνουν σ’ 
ένα φινάλε όπου το συναίσθημα της πραγματικής ανθρωπιάς 
λάμπει και βρίσκει τον θεατή να εγκαταλείπει την αίθουσα 
έχοντας μοιραστεί μια από τις πιο γενναιόδωρα feelgood 
στιγμές της φετινής κινηματογραφικής σεζόν. 

Παραδόξως, όλη αυτή η ομορφιά εκφράζεται μέσα από έναν 
κόσμο φτώχιας, ακαλαίσθητα σκιτσαρισμένο από τη βιο-
πάλη και φορτισμένο από τη σύγχρονη ευρωπαϊκή μάστιγα 
της παράνομης μετανάστευσης κι ανθρώπων που δεν έχουν 
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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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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν ξέρεις το σινεμά του Καουρισμάκι, 
δε θα βγεις έξω από τα νερά σου. Αν δεν 
τολμάς ποτέ να μοιραστείς συναισθήματα 
στο σινεμά, φοβάσαι πως θα μιζεριάσεις 
με το λούμπεν στοιχείο ή θα σου κάτσει το 
popcorn στο λαιμό με το καταστασιακό, 
τότε... «run, Forrest, run»!

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

στον ήλιο μοίρα, θέματα που επηρεάζουν την 
ψυχολογία του θεατή μέσα στην ίδια του την 
καθημερινότητα. Όλα αυτά μαζί, στο «Λι-
μάνι» τούτο, μεταμορφώνονται σε χαρά της 
ζωής, και μακάρι να το έβλεπαν σα μάθημα οι 
μαυροκακομοίρηδες της ελληνικής κινηματο-
γραφίας, που «Απ’ το Χιόνι» μέχρι σήμερα, 
ως σκηνοθέτες και σεναριογράφοι, παρα-
πέταξαν σε ουκ ολίγες κινηματογραφικές 
τους ιστορίες κι από έναν Αλβανό (ως επί το 
πλείστον), για να «νιώσουμε» το μικροαστικό 
τους προβληματισμό... του καναπέως. Αυτόν 
που μόνο σκατά και πονηριά για εκμετάλ-
λευση του θέματος έκρυβε βαθιά μέσα του, 
αντί της αγάπης, όπως τη μοιράζεται από 
καρδιάς ο Καουρισμάκι.

η γνωμη του mr. klein

Λαθρομούλικο μαυράκι 
κρύβεται σε σπίτι 
πουρολούστρου που δεν 
έχει στον ήλιο μοίρα, με 
γυναίκα στον ψόφο.  
Ο μπάτσος με τον ανανά 
ήταν και γαμώ τις φάτσες. 
Τον πήρα και λίγο. Δε με 
χάλασε. Που κοιμήθηκα...

http://janusfilms.com/lehavre/
http://www.youtube.com/watch?v=oKzHv6A5Or0&feature=fvwrel
http://www.imdb.com/title/tt1508675/
https://www.facebook.com/pages/Le-Havre/136577926370187
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ΑΠΛΗΣΤΙΑ (1924)
(greed)

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Έριχ φον Στροχάιμ

Καστ 
Γκίμπσον Γκάουλαντ, 
 Τζιν Χέρσολτ, Ζάσου Πιτς

Διάρκεια 
140’

Διανομή 
NEW STAR

ιανουαριοσ 
05/01

η γνωμη του mr. klein

Ήταν ένας που κέρδιζε 
το λαχείο. Στη μούγκα. 
Που τη βρήκατε την 
κόπια, ρε μάστορα; Στο 
Μοναστηράκι; Κάπου στο 
δρόμο, σας έπεσε ο ήχος! 
Φώναξα «Γράμματα, 
χασάπη!», μπας και 
γίνει τίποτα, δεν άκουσε 
κανείς, έφυγα. 

του Άγγελου Μαύρου 

Τέλη 19ου αιώνα, Καλιφόρνια: χρυσωρύχος το γυρί-
ζει επωφελώς σε οδοντίατρο και βάζει βέρα στο δεξί 
σε ασθενή του, έως τότε αγαπημένη του καλύτερού 
του φίλου, ο οποίος συγκατανεύει. Όταν η γυναίκα 
κερδίσει το λαχείο, θα μεταμορφωθεί θανάσιμα από 
τη φιλαργυρία, ενώ ο πρώην της, υποχείριο της εμπά-
θειας και της ζήλιας για τα κέρδη της, θα προκαλέσει 
τον ξεπεσμό του άνδρα της σε μέθυσο αλήτη. 

Με κόστος που δεν αποσβέστηκε ούτε στο μισό από τις 
εισπράξεις και αρχική διάρκεια κοντά στις δέκα ώρες, μία 
«ακριβή» όσο και «τεράστια» (μεταφορικά και στην κυρι-
ολεξία) βωβή ταινία, διαβόητα ακρωτηριασμένη από την 
- εχθρική προς τα καπρίτσια και την προϋπολογιστική υπερ-
βολή του Έριχ φον Στροχάιμ - νεοσύστατη MGM, αρχικά 
σε πέντε, ύστερα σε τρεισήμισι και δια παντός σε δύο ώρες 
και είκοσι λεπτά, η μεταφορά στο θησαυροφυλάκιο των 35 
mm ενός νατουραλιστικού σκληρού νομίσματος της γραμ-
ματείας των ΗΠΑ (του μυθιστορήματος του Φρανκ Νόρις, 
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«McTeague») από τον εμβληματικά σπάταλο 
και πρόωρα πτωχευμένο auter, στέκεται με 
την αξία της ως κατάθεση στο Κεφάλαιο 
«Ιστορία του Σινεμά», αλλά σίγουρα υπερτι-
μάται ως τιμαλφές.

Έχοντας επιβιώσει ως μία αντι-ιψενικά τρι-
γωνικά ερωτική, κοινωνική α λα Εμίλ Ζολά 
στο Σαν Φρανσίσκο ηθοσπουδή πάνω στο 
φθονερό, εκμαυλισμένο κρυφό εγώ, την με 
εμβρυουλκό τον υλισμό αποθηρίωση της κα-
πιταλιστικής αναδυομένης γιάνκι μπουρζου-
αζίας και τα πάθη της ανθρώπινης μονάδας 
ως κολοφώνα της αρχής «ο θάνατός σου, η 
ζωή μου» ελέω του πλούτου (διαφθορέα, πει-
ρασμού και τιμωρού), το ενίοτε επαχθές PSI 
απότοκο του φιλμ, με αυτουργό τον Έρβινγκ 
Θάλμπεργκ, το «πληρώνεις»: στην τσουρού-
τικη πλοκή, ιδίως προς τα μισά προθεσμιακής 
κατάθεσης, και τις ελάσσονες απιθανότητες 
ή τα φθηνά σημαίνοντα στην καθηλωτική, 
ωστόσο, διάσημα αμείλικτη κορύφωση man 
to man χρυσοφόρου τελικού... «Survivor» 
στην λάβρα Κοιλάδα του Θανάτου.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Σίγουρα, αν παίζεις στο ταμπλό της Ταινι-
οθήκης της Ελλάδος τακτικά. Πιθανόν, σε 
περίπτωση που χάρη στο blue chip «The 
Artist» ανακάλυψες την κατηγορία μετο-
χών «μούγκα, ασπρόμαυρο και vintage». 

official trailer

imdb

facebook page

link me

Πιστωμένος ή χρεωμένος και με το εμφανώς 
παλιό νόμισμα υποκριτικής, ένα είναι σί-
γουρο: πάντοτε θα επενδύεις στον μπρούτο 
ρεαλισμό, στο αμοραλισμού (συν)άλλαγμα 
περσόνων, και στο συνοδεύον σχόλιο από τα 
ενίοτε καινοτόμα εικαστικά, όπως το φωτο-
εφέ βάθους πεδίου της κηδείας.

http://www.youtube.com/watch?v=oKzHv6A5Or0&feature=fvwrel
http://www.imdb.com/title/tt0015881/
https://www.facebook.com/pages/Greed-1924-Directed-By-Erich-von-Stroheim/272188840823
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SHERLOCK HOLMES 2:  
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ ΣΚΙΩΝ (2011)
(SHERLOCK HOLMES: A GAME OF SHADOWS)

η γνωμη του mr. klein

Ο Σέρλοκ Χολμς  
κυνηγάει έναν καθηγητή 
Μοριάρτι, σκάνε και κάτι 
τσιγγάνοι, θυμήθηκα 
εκείνο με το Βέγγο, 
καλύτερο ήταν. Αν πας 
για να ρίξεις έναν υπνάκο, 
κάνει πολύ θόρυβο, δε θα 
κλείσεις μάτι.

Με χούγια υπερευφυής ερευνητής, στην Αλβιόνα του 
1891, τρώει… δεύτερο «πακέτο»: το μήνα μέλιτος του 
νιόπαντρου γιατρού και συνεργάτη του, μία τσιγγάνα 
μαλαγάνα, την πρώην - φόνισσα, τον...αδελφό του κι 
έναν ακαδημαϊκό, ο οποίος υποσκάπτει αθέατα εκρη-
κτικά το status quo στη Γηραιά. 

Το όνομα του ενός είναι Σέρλοκ. Σέρλοκ Χολμς. Το όνομα του 
άλλου Ρίτσι. Γκάι Ρίτσι. Και μαζί αποδεικνύουν, πλέον πέραν 
πάσης υποψίας, ότι δεν είναι ένα... αταίριαστο ζευγάρι (που, 
ευτυχώς για τη Warner, «σκοτώνει» ως franchise), αλλά ότι 
τα αντίθετα έλκονται - αν και για το πόσο, όσον αφορά στους 
δύο ντετέκτιβ ως ζεύγος, το «Αρσενικό και Παλιά Δαντέλα» 
κραγιοναρισμένο γκαγκ παρενδυσίας είναι ακόμα αμφίσημα 
στοιχειώδες, αγαπητέ μου Γουότσον. 

Της συνομοταξίας «κωμικής φιλίας Trans-Europe Express 
δράσης επιβιώσεων, οξύνουν ιατροδικαστικό whodunit 
Unabomber διαλευκάνσεων περιόδου με μουλωχτά εγκλη-
ματικό πολιτικό αχό», αυτή τη φορά η μυθοπλασία έχει πιο 
ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία (τότε μία αποκρυφιστικά serial 
killer-ική συνωμοσία απειλή για την Αγγλία, τώρα ένα σχέ-
διο δολιοφθορών με στόχο την... ηγεσία στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση!), κυρίως, όμως, έχει «αντίπαλο»: την πανόδετα εμ-
βληματική μορφή του Μοριάρτι, τον οποίο εδώ βγάζει απ’ τον 
τάφο το φύσει παλιακό ντουέτο «βισάζ - γρέζι» του Χάρις. 

Με απαύγασμα εκτέλεσης και action fun τις σεκάνς φωσφο-
ρικής αυτανάφλεξης στο τρένο και κορύφωσης μονομαχίας 
εγκεφάλων σ’ έναν καταρράκτη των Άλπεων, οι φαντεζί 
παρτίδες σκακιστικά επαγωγικής σκέψης (που αναλύουν τη 
δράση a priori ή a posteriori)  είναι αυτές που αιχμαλωτίζουν 
το crowdpleaser θυμικό. Πλάι στο... «Snatch» αδρεναλίνης 
από το μοντάζ και τα εφέ εκκεντρικότητας χρονώσεων, που 
μαζί πυροκροτούν τις σασπένς λήψεις του Ρουσλό, οι αντι-

Είδος 
Περιπέτεια

Σκηνοθεσία 
Γκάι Ρίτσι

Καστ 
Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, 
Τζουντ Λο, Τζάρεντ Χάρις, 
Νούμι Ραπάς

Διάρκεια 
129’

Διανομή 
VILLAGE FILMS

του Άγγελου Μαύρου 

ιανουαριοσ 
05/01
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στάσεις σου έχουν φάει ήδη χώμα: από το 
περιόδου Βικτορίας μη κλασικά εικονογρα-
φημένο vintage design που ασκεί τη νοημο-
σύνη, τις εμπνεύσεις και τις γνώσεις του σε 
βαγκονλί, τσαντίρια και σαλόνια Αγγλίας/
Γαλλίας/Γερμανίας/Ελβετίας, το πλακατζί-
δικο Esquire φλέγμα των ανετότερων στα 
bromance pas de deux τους Ντάουνι Τζού-
νιορ - Λο, και τις σωματικά τσαμπουκαλίδι-
κες κασκάντες.  

Ο θεατής που είναι τέρας παρατήρησης (και 
όχι, δε χρειάζεται ο ήρωας του σερ Άρθουρ 
Κόναν Ντόιλ να είναι το προσωπικό σου 
λάβδανο), πάει σηκωτά σχεδόν στη Σκότλαντ 
Γιαρντ κροταλίσματα déjà vu του στόρι σκε-
λετού, ενώ η «εκδίκηση της γυφτιάς» τεκται-
νομένων αποτελεί μάλλον clin d’oeil στο «Η 
Αρπαχτή» παρά εκδήλωση φιλμογραφικής 
νεύρωσης του πρώην κύριου Μαντόνα. Και 
έτσι, όμως, σχεδόν εξευτελίζοντας το νόμο 
«το original δεν πιάνεται απ’ το sequel», ο 
μεγεθυντικός φακός του Σέρλοκ συλλαμβά-

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Με τα χίλια, εάν graphic novel και Τζέιμς 
Μποντ σε φτιάχνουν ίσα κι όμοια. Ίσως 
όχι, αν είσαι συνταξιούχος και/ή πιουρί-
στας οπαδός της τρόικας «πίπα - καπε-
λάκι - προχώ πνεύμα» των βιβλίων. 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

νει μία περιπέτεια μυστηρίου και θυμηδίας 
που τιμά την εποχή της, φτιάχνοντας θρύλο 
ύπουλα. Αν κάποτε εξιχνιαζόταν και το full 
nudity «κρυφό» πλάνο του Φράι...

http://www.youtube.com/watch?v=td2Zjdjqhhst
http://sherlockholmes2.warnerbros.com/
http://www.youtube.com/watch?v=td2Zjdjqhhs
http://www.imdb.com/title/tt1515091/
https://www.facebook.com/pages/Sherlock-Holmes-A-Game-of-Shadows/138409202896344


PAGE 14 | FREE CINEMA | ISSUE#1 

ΛΑΡΙΣΑ  
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ (2012)

η γνωμη του mr. klein

Ήταν κάτι χωριά στη 
Λάρισα, διάβασα, δεν 
είδα. Το μόνο που είδα 
ήταν η Παπουτσάκη στην 
αφίσα και σκέφτηκα πως 
μπορεί να πήγαινε στα 
φεστιβάλ της ΚΝΕ όταν 
ήταν $@&%#@$, μαλα-
κία που δεν ήμουν Κνίτης.

Γειτονικές αγροτικές θεσσαλικές κοινότητες με παλιά 
έριδα, βρίσκονται εκ νέου σε αψιμαχία, αφενός ένεκα 
συνενώσεως μέσω Καλλικράτη κι αφετέρου επειδή 
μιζαδόρος υπουργός, που οσονούπω χωροθετεί εκεί 
βιολογικό καθαρισμό, τους επισκέπτεται με αφορμή 
την κηδεία πατριώτη τους δημοσιογράφου - λαμο-
γιάρη. 

Εκβιασμοί, σωβινισμοί, τραβεστισμοί, μοιχείες, λαθροχειρίες, 
φιλοδοξίες μπαίνουν στο νέο «ταγάρι» του Στράτου Μαρκίδη, 
που σημειώνει απώλειες Κιλελέρ ξεχορταριάζοντας το «Ζη-
τείται Ψεύτης» στο «Καφέ της Χαράς», ενώ προβάλλει σε 
re-run το «Ι Love Καρδίτσα», τρία σε ένα πάρτι, όχι με ούζα 
αλλά... τσίπουρο Τιρνάβου φαρσικά σατιρικής ηθογραφίας 
με ίντριγκες (οικολογική, κτηματομεσιτική, ερωτική, και 
τύπου «αυτοδιοίκηση τοπική») σε διαπλοκή, φιλοσοφίας και 
αξάν «Εμείς οι Βλάχοι Όπως Λάχει». 

ιανουαριοσ 
05/01

Είδος 
Κωμωδία

Σκηνοθεσία 
Στράτος Μαρκίδης

Καστ 
Τάσος Κωστής,  
Κατερίνα Παπουτσάκη, 
Μιχάλης Μαρίνος,  
Δημήτρης Τζουμάκης

Διάρκεια 
90’

Διανομή 
ODEON

του Άγγελου Μαύρου 
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Σίγουρα όχι αν δεν έχεις χαζοκούτι ΚΑΙ 
σε φτιάχνουν ο ΝΕΚ και το «Weird Wave 
of Greek Cinema». Πιθανόν, αν το ελλη-
νικoύ περιεχομένου prime time σε συγκα-
ταλέγει σταθερά στο δείγμα του. Προφα-
νώς, εάν οι επαναλήψεις της teleγραφίας 
του Χάρη Ρώμα είναι το καλύτερό σου - εν 
τοιαύτη περιπτώσει, κοίταξέ το. Σε για-
τρό. Δεν εννοώ το «Dr. Ρούλη»...

official trailer

imdb

facebook page

link me

Έψα, χτύπσες: με το «ο Όλυμπος κι ο Κίσα-
βος τα δυό χωριά μαλώνουν» ξεπεσμένο Αλ-
καζάρ δραματουργίας, τα Τέμπη εν πολλοίς 
serial-ικών déjà vu αυτοαναφορών των χαρα-
κτήρων, τους κομπάρσους και τα guests «ό,τι 
να’ ναι» στον all-star ensemble κάμπο, τις 
πισίνες και τα τζιπ σολοικισμών και έτερων 
τερτιπιών χιουμορακίου, την επιθεώρησης 
δομή σκετς και το χειμαδιό «αυτοσχεδιασμό» 
στην πλειονότητα ερμηνειών, ενώ για τη «λε-
φτά υπάρχουν» happy end ωδή στον Ρωμιό 
επαρχιώτη ως μπαγαπόντη καταφερτζή, θα’ 
πρεπε τα τρακτέρ να κλείσουν δρόμους! Όχι 
εντελώς χαλβάς (Φαρσάλων, εννοείται) χάρη 
στην προφορικότητα διαλόγων, το μπιχεβιο-
ριστικό knack κάποιων σιλουετών κι επειδή 
το σούργελο χτυπάει, ενίοτε, κουλέρ λοκάλ 
διονυσιασμό, αν και το έχει ήδη πάρει το 
ποτάμι που το λένε Πηνειό. Του χρόνου «σκί-
ζουν» Βόλο; 

http://www.youtube.com/watch?v=CjQMlTKo3kw
http://www.imdb.com/title/tt1951164/
https://www.facebook.com/larissaempisteftiko
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ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ 
ΜΕ ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ (2011)
(THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO)

η γνωμη του mr. klein

Ήταν ένας 
δημοσιογράφος που 
έψαχνε μιά γκόμενα από 
τα παλιά, που περνούσε 
του Τρίτου Ράιχ με το 
σόι της, σκάει και μιά 
«δίπορτη» χακερού για 
βοήθεια και σεξάκι, kinky 
φάση, γαμώ τα αγγλικά 
μιλάνε στη Σουηδία, cool.

Δημοσιογράφος - μπελάς αναζητά τα ίχνη της χαμέ-
νης εδώ και 40 χρόνια ανιψιάς ενός μεγαλοβιομήχα-
νου, με την απρόσμενη βοήθεια μιας απλησίαστης 
hacker.

Μεταφορά του πρώτου μέρους της περίφημης «Millennium» 
τριλογίας βιβλίων του Στιγκ Λάρσον ή remake του ομώνυμου 
σουηδικού φιλμ του 2009 που βασίστηκε στο ίδιο βιβλίο; 
Ιδιόρρυθμο το ερώτημα, πόσω μάλλον το προς τα πού γέρνει 
η πιο δίκαιη απάντηση. Προσωπικά, το ζητούμενο εδώ είναι 
το κινηματογραφικό προϊόν, άρα, χωρίς να απαιτούμε από τον 
κάθε θεατή να έχει διαβάσει από πριν ένα βιβλίο που γίνεται 
ταινία, θα πρέπει να κάνω τη... μοιραία σύγκριση ανάμεσα 
στα δύο φιλμ και όχι την πηγή τους. 

Η ταινία του Νιλς Άρντεν Όπλεφ, η οποία προηγήθηκε, ήταν 
ένα μεστό θρίλερ μυστηρίου, χωρίς κορυφώσεις, εξάρσεις ή 
φιγούρες στη σκηνοθεσία, με αφήγηση ικανή να σε κρατήσει 
στο κάθισμα δίχως παράπονο για 152’. Το πρόβλημα της δια-
σκευής του Ντέιβιντ Φίντσερ εντοπίζεται όχι μόνο στο déjà 
vu της (πιθανής) κινηματογραφικής επαφής με τη version του 
2009, αλλά και σε μια αίσθηση πως βρίσκεσαι σε χωράφια 
γνώριμα για το σκηνοθέτη (βλέπε «Seven» και «Zodiac»), τα 
οποία εδώ απλά ανακυκλώνονται, δίχως ν’ αποκτά ποτέ τη 
δική του φιλμική προσωπικότητα το «Κορίτσι με το Τατουάζ» 
(με μεγάλο κερδισμένο την πρωταγωνίστρια Ρούνεϊ Μάρα, 
που δίνει άνισο αγώνα για να σε κάνει να ξεχάσεις την προ-
κάτοχό της στο ρόλο της hacker, Νούμι Ραπάς). 

Η τόσο έντονη ομοιότητα των δύο φιλμ τα «καταδικάζει» σε 
μια κρίση... στα σημεία, που, και πάλι, ελάχιστο προβάδι-
σμα θα δώσει τον τίτλο του νικητή στον Φίντσερ, για λόγους 
αρτιότητας στα τεχνικά. Όλως περιέργως, η έμπειρη πένα 
του Στίβεν Ζέιλιαν, μάλλον σε μια... αγκομαχητού απόπειρα 
να «πειράξει» μικρολεπτομέρειες από την πρώτη ταινία 

Είδος 
Θρίλερ Μυστηρίου

Σκηνοθεσία 
Ντέιβιντ Φίντσερ 

Καστ 
Ντάνιελ Κρεγκ,  
Ρούνεϊ Μάρα,  
Κρίστοφερ Πλάμερ,  
Στέλαν Σκάρσγκαρντ

Διάρκεια 
158’

Διανομή 
FEELGOOD

του Ηλία Φραγκούλη

ιανουαριοσ 
12/01
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έτσι ώστε να διαφοροποιήσει το τελικό 
αποτέλεσμα, οδηγεί σε αστοχίες δεσίματος 
κομματιών του παζλ της πλοκής αλλά και 
ψυχολογικής σύνθεσης των ηρώων. Σε πιο 
δευτερεύοντα ρόλο, η ατυχής εμφάνιση - 
πέρασμα της κόρης του συγγραφέα (δικαίως 
ανύπαρκτη στην πρώτη κινηματογραφική 
μεταφορά) που «δίνει» στον πατέρα της το 
«κλειδί» της σύνδεσης των δολοφονημέ-
νων γυναικών από το παρελθόν, και πλέον 
ουσιαστικότερα στο spoiler της... «καυτής» 
κατακλείδας με τον δολοφόνο, που δένει 
εξαιρετικά με συμβάν το οποίο στιγμάτισε 
καίρια τον χαρακτήρα της hacker στα παι-
δικά της χρόνια (και που ο Φίντσερ εξανεμί-
ζει στο πουθενά της δικής του ταινίας). Όσο 
για το... δεύτερο φινάλε - επίλογο, το σχεδόν 
τζεϊμσμποντικό και κοσμοπολίτικο στήσιμο 
μοιάζει με λάθος συρραφή σκηνών από άλλο 
έργο, κάτι που μετριάζει κι άλλο την τελική 
ετυμηγορία, αν ρωτάς κι εμένα.

Οι στιγμές όπου το αμερικανικό «Κορίτσι με 
το Τατουάζ» απογειώνεται είναι όσες σκηνές 
εμπεριέχουν σεξουαλική διαστροφή και ανε-
ξέλεγκτες τάσεις σαδισμού, κάτι το οποίο δεν 
πρόκειται να προκαλέσει καμία απολύτως 
έκπληξη στους λάτρεις του σκηνοθέτη. Στο 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Εάν είσαι οπαδός του Φίντσερ, δεν μπή-
κες καν στον κόπο να διαβάσεις μέχρι 
εδώ. Εάν έχεις δει το σουηδικό «Κορίτσι 
με το Τατουάζ», δεν υπάρχει τίποτε και-
νούριο για σένα εδώ... Ακόμη κι αν η αμε-
ρικανική version κερδίζει στο photo finish.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

πλαίσιο μιας μεγάλης, στουντιακής παρα-
γωγής, φυσικά, τα όρια του επιτρεπτού δε 
βεβηλώνονται ποτέ σε πρωτόγνωρο βαθμό, 
φέρνοντάς μας στα πρώτα μου λόγια: κάπου 
το έχουμε ξαναδεί το έργο, το έχουμε χωνέ-
ψει από παλιά, μας άρεσε (ευτυχώς), οπότε 
δεν προσβάλλει και κανέναν η επανάληψη 
(λέγε με και «παραγγελιά»)... 

http://www.dragontattoo.com/site/
http://www.dragontattoo.com/site/
http://www.youtube.com/watch?v=RL8LI-h2WFc&feature=fvwrel
http://www.imdb.com/title/tt1568346/
https://www.facebook.com/DragonTattoo
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Η ΣΙΔΗΡΑ ΚΥΡΙΑ (2011)
(THE IRON LADY) 

η γνωμη του mr. klein

Όση ώρα την έβλεπα 
να κάνει τη Μάργκαρετ 
Θάτσερ, μονολογούσα... 
Πω, ρε φίλε, υπάρχει 
άντρας που κοιμάται 
με τη Μέριλ Στριπ! Μη 
διανοηθεί κανείς να 
γυρίσει ταινία και τη ζωή 
της Ντόρας Μητσοτάκη, 
θα φύγει ρουκέτα!

Η Μάργκαρετ Θάτσερ ανατρέχει στα έργα και τις ημέ-
ρες της, σε προσωπικές αλλά και δημόσιες στιγμές 
από τη διαδρομή της, από το… συνοικιακό μπακάλικο 
του πατέρα της μέχρι την εκτόξευσή της ως πρώτη 
γυναίκα στη βρετανική πρωθυπουργία και την καθιέ-
ρωσή της ως ιερό τοτέμ του νεοφιλελευθερισμού. 

Με την πρώην Πρωθυπουργό να βρίσκεται ακόμη εν ζωή, 
αλλά απόλυτα προστατευμένη από την απυρόβλητη ασπίδα 
μιας μακρόχρονης ασθένειας και, κυρίως, τη μοιραία εξασθε-
νισμένη μνήμη του κοινού (καθώς έχουν περάσει πάνω από 
δύο δεκαετίες από την απόσυρσή της), ήταν σίγουρο πως η 
επίσημη κινηματογραφική βιογραφία της θα ήταν τουλάχι-
στον εξ απαλών ονύχων. Να, όμως, που με τη δημιουργό του 

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Φίλιντα Λόιντ

Καστ 
Μέριλ Στριπ,  
Τζιμ Μπρόουντμπεντ,  
Ρίτσαρντ Γκραντ, Ίαν Γκλεν

Διάρκεια 
105’

Διανομή 
ODEON

του Λευτέρη Αδαμίδη

ιανουαριοσ 
12/01
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«Mamma Mia!» στο σκηνοθετικό τιμόνι και 
την προφανή φυσιογνωμικά επιλογή της 
Μέριλ Στριπ στον πρώτο ρόλο, η «Σιδηρά 
Κυρία» αγγίζει ακόμη και τα όρια του camp 
μελοδράματος ή της τηλεοπτικής σαπουνό-
περας, χρησιμοποιώντας ως αφηγηματικό εύ-
ρημα την χτυπημένη από την άνοια πολιτικό 
να προσπαθεί να «επιστρέψει» με την κατα-
κερματισμένη μνήμη της στην πολιτική της 
σταδιοδρομία, καθώς και στη μακρόχρονη 
σχέση με τον αιώνια αφοσιωμένο (αλλά 
κοινό θνητό) σύζυγό της, ο οποίος «έφυγε» 
πρώτος. 

Όπως είναι φυσικό, βέβαια, η οποιαδήποτε 
πολιτική διάσταση της πορείας μια γυναίκας 
που, μαζί με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ρέι-
γκαν, άλλαξε μάλλον προς το χειρότερο την 
εικόνα του κόσμου μας στη δεκαετία του ’80, 
πέφτει θύμα του Αλτσχάιμερ καθώς θυσιά-
ζεται σε μια τηλεοπτικής λογικής παράθεση 
των ανθρώπινων στιγμών που λειτουργούν 
ως ιδανική κολυμβήθρα του Σιλωάμ για 
μια πρωθυπουργό η οποία άσκησε σχεδόν 
με αναλγησία τις θητείες της. Η σπουδαία 
Μέριλ Στριπ φλερτάρει επικίνδυνα με την 
καρικατούρα, όμως, όσο κι αν πετυχαίνει το 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Οι φανατικοί της μέγιστης Μέριλ Στριπ 
και όσοι θέλουν να έχουν συμπληρώσει 
την πεντάδα των υποψηφίων στην κα-
τηγορία του πρώτου γυναικείου ρόλου 
θα δηλώσουν «παρών», οι υπόλοιποι ας 
ανοίξουν κανένα βιβλίο.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

νατουραλιστικό déjà vu της Σιδηράς Μάρ-
γκαρετ φωνή και σώματι, ο ρόλος της είναι 
αδικαιολόγητα χάρτινος δραματουργικά 
(σκεφτείτε απλά την Ελισάβετ στη «Βασί-
λισσα» του Στίβεν Φρίαρς) και θα είναι στ’ 
αλήθεια κρίμα να τριτώσει τα Όσκαρ της με 
τα συντηρητικά ταγεράκια και τα μαργαριτα-
ρένια κολιέ της κυρίας Θάτσερ. 

http://www.theironladymovie.co.uk/blog/
http://www.youtube.com/watch?v=hZrAKdlX0SA
http://www.imdb.com/title/tt1007029/
https://www.facebook.com/theironladymovie
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Ο ΝΕΑΡΟΣ 
ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΑΙΤΕ! (2010)
(GOETHE!)

η γνωμη του mr. klein

Κι εγώ αγάπησα, αλλά 
δε με κάνανε ταινία! 
Άσε, ρε φίλε, Γκαίτε κι 
αηδίες, πες στον κόσμο 
πως έκλεψες τον άλλο με 
τη μυτοχονδρία, Σιρανό, 
Σεράνο, πως διάολο τον 
λέγανε, να’ χαμε μια 
σοκολάτα τώρα...

Στα 1774, φτυσμένος από εκδοτικούς οίκους εκ Φρα-
γκφούρτης slacker στιχοπλόκος, ακούσιος φοιτητής 
της Nομικής κι ασκούμενος γραφείου στην επαρ-
χία, βρίσκει φιλία σε δύσμοιρο συνάδελφο, Μούσα 
σε ολόδροση χωριατοπούλα και έμπνευση στο liebe 
τους, ενώ την καπαρώνει «αφεντικό». Naturlich, έπε-
ται η δόξα...

«Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας»! «Έγραψε» ο Δήμος Σταρένιος 
όταν το είπε, όμως, εκτός κι αν είσαι βιβλιοφρικάριος και δη 
της λογοτεχνικής ρομαντικής σχολής, δεν θα... κοπείς ενώ 
απλώς ξεφυλλίζεις την ανεκδοτολογίας (που παίρνει ποιητική 
αδεία feelgood ελευθερίες) βιογραφίας boy meets girl κομεντί 
εποχής, με την οποία ο δημιουργός του απαγορευμένου video 
clip των Rammstein, «Stripped», δραματοποίησε ό,τι αστείο/
παθιάρικο/κλαψιάρικο προηγήθηκε της συγγραφής του 
«Βέρθερου», αφήνοντας τη φαντασία του να οργιάσει στο κε-
φάλαιο «η άσημη απαρχή ενός τιτάνα καλλιτέχνη διανοητή».

Τα πας ή όχι τα γράμματα, «Η Πένα της Αμαρτίας» έχει 
αφήσει σημάδια στην κωμειδυλλίου α λα «Ερωτευμένος Σαίξ-
πηρ» παραταύτα λαϊκίστικα ελαφρή (Bild κανείς;) εκδοχή 
ενός κεφιού και ντουβρουτζά πρώιμου σταθμού του ρεζουμέ 
του grosse Τεύτονα. Διφθέρα mash-up «Αμαντέους» με ZDF 
φωτογραφίας συν η απαγγελία με οίστρο αρχετύπων απ’ την 
περγαμηνή των στροφών νέμεσης - προϊσταμένου και κολ-
λητού επίσης δε ριμάρουν στιβαρά ή πειστικά, αλλά έχε στο 
μνημόνι(κ)ό σου: το πηγαίο γκελ της fräulein Μίριαμ Στάιν 
ενζενί girl power χάρης, τα «φτερά του έρωτα» love story, 
ιδίως στο εκπληρωμένα ανεκπλήρωτο κλιμάκωσης, άντε, 
dankeschön και στον χερ Μόριτς Μπλάιμπτροϊ. Wunderbar 
το κατοπινό «βαρύ» corpus του Γιόχαν Βόλφγκανγκ, σε σε-
λίδες, όμως, όχι ένα μεθυσμένο sturm und drang ημερολόγιό 
του στα 35 mm...

Είδος 
Αισθηματικό

Σκηνοθεσία 
Φίλιπ Στελτσλ 

Καστ 
Αλεξάντερ Φέλινγκ,  
Μίριαμ Στάιν,  
Μόριτς Μπλάιμπτροϊ

Διάρκεια 
100’

Διανομή 
STRADA FILMS

του Άγγελου Μαύρου

ιανουαριοσ 
12/01
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Τακτικότατε επισκέπτη του φερώνυμου 
Ινστιτούτου και βαθύ γνώστη του γίγα-
ντα των λέξεων απ’ τo Ντόιτσλαντ ίσως, 
έστω από περιέργεια. Achtung: nein, αν 
σκέφτεσαι τη Μέρκελ και διαολίζεσαι ενώ 
ψάχνεις τα ευρώ για το εισιτήριο!

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.younggoetheinlove.com/
http://www.youtube.com/watch?v=rh12UDNNM2g
http://www.imdb.com/title/tt1440180/
https://www.facebook.com/pages/Young-Goethe-in-Love/263004210414485
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ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ  
ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ (2012) 

η γνωμη του mr. klein

Ντοκιμαντέρ. Με 
γκόμενες. Από την 
περίοδο της Χούντας. Και 
το κανάλι της Βουλής τι 
το’ χουμε, ρε μάνα μου; 

Μετά τα «Πουλιά στο Βάλτο» (2008) και τη «Ζωή 
στους Βράχους» (2009), καταγραφές της γυναικείας 
περιπέτειας στην Αντίσταση και μετέπειτα στην Εξο-
ρία, αντίστοιχα, η Αλίντα Δημητρίου ολοκληρώνει την 
πολύτιμη ιστορική τριλογία της με καταθέσεις γυναι-
κών που συνελήφθησαν, βασανίστηκαν και φυλακί-
στηκαν κατά τη διάρκεια της Χούντας. 

Χωρίς να ενδιαφέρονται για το αισθητικό αποτέλεσμα, αλλά 
εστιάζοντας με αγωνία, καθαρά στην αποτύπωση και τη διά-
σωση των ανεκτίμητων μαρτυριών, τα «Κορίτσια της Βροχής» 
συγκινούν με την αλήθεια και την αμεσότητά τους προσφέ-
ροντας ταυτόχρονα νέα, άγνωστα κομμάτια σε ένα ιστορικό 
παζλ που ακόμη δεν έχει συμπληρωθεί και που ποτέ ίσως δεν 
έχει «ειπωθεί» από τη γυναικεία του πλευρά.

Οι αφηγήσεις των γυναικών από τα «καλύτερα χρόνια της 
ζωής τους», όπως τονίζουν κάποιες χαρακτηριστικά, είναι 
συχνά συγκλονιστικές, μεταφέροντας ολοζώντανα τα προ-
σωπικά βιώματά τους και τον κοινωνικοπολιτικό περίγυρο, 
αλλά και μια βαθιά πολιτική σκέψη που εντυπωσιάζει ακόμη 
και σήμερα με την επικαιρότητά της (δεν είναι τυχαίο, άλλω-
στε, ότι οι περισσότερες αφηγήτριες διατηρούν στο ακέραιο 
την εμπλοκή τους με τα κοινά και σήμερα). Σε αυτή τη σύν-
δεση με το σήμερα στοχεύουν και μια σειρά από τηλεοπτικές 
εικόνες των πρόσφατων αντι-μνημονιακών κινητοποιήσεων, 
κάπως πρόχειρα τοποθετημένες είναι η αλήθεια, προτείνο-
ντας την ανάγκη για μια νέα πολιτική δράση σε μια Ελλάδα 
που μοιάζει να βυθίζεται σ’ ένα νέο σκοτεινό κύκλο πολιτικών 
περιπετειών. Ακόμη και χωρίς αυτή την αναγωγή, τα «Κορί-
τσια της Βροχής» αποτελούν μια έτσι και αλλιώς σύγχρονη 
μαρτυρία για τον απόηχο μιας εποχής που έχει καθορίσει σε 
μεγάλο βαθμό τη σημερινή Ελλάδα

Είδος 
Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία 
Αλίντα Δημητρίου

Διάρκεια 
120’

Διανομή 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

του Λευτέρη Αδαμίδη

ιανουαριοσ 
12/01
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ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ  
ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ (2012) 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Για όσους ενδιαφέρονται έστω και στοι-
χειωδώς για ένα από τα πιο σκοτεινά κομ-
μάτια της πρόσφατης ελληνικής Ιστορίας.

official trailer

link me

http://www.youtube.com/watch?v=sRVuMwCGvBo
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ΚΟΛΑΣΤΗΡΙΟ (1988)
(KARHOZAT)

η γνωμη του mr. klein

Μαλάκα, δεν υπάρχει! 
Μόνο η Πίτσα η 
Παπαδοπούλου δε 
βγήκε, να ρίξει ένα 
«Γκρέμιστα», να φύγουνε 
θεμέλια, φέρτε πίσω 
τον Αγγελόπουλο, να 
του ζητήσουμε όλοι 
συγγνώμη, ελαφρύ το 
χώμα κι έτσι.

Ο μεσήλικας Κάρερ ζει μια μοναχική ζωή σε μια ανώ-
νυμη βιομηχανική πόλη, ώσπου γνωρίζεται και ερω-
τεύεται την παντρεμένη τραγουδίστρια του τοπικού 
μπαρ... Τιτανικός. Προκειμένου να ξεφορτωθεί τον 
σύζυγό της, ο Κάρερ θα τον πείσει να αναλάβει μια 
επικίνδυνη, παράνομη μεταφορά φορτίου για λογα-
ριασμό του ιδιοκτήτη του μπαρ, Βιλάρσκι.

Λίγα ως ελάχιστα συμβαίνουν, όπως πάντα σε μια ταινία του 
Ούγγρου σκηνοθέτη, ο οποίος έχει ευθαρσώς δηλώσει ότι 
περισσότερο από οποιαδήποτε ιστορία τον ενδιαφέρουν... 
«η βροχή, η λάσπη και τα σκυλιά»! Το «Κολαστήριο», βου-
τηγμένο σε μια εκπληκτική ασπρόμαυρη φωτογραφία, είναι 
ακριβώς ότι περιγράφει ο τίτλος, μια αδιέξοδη no man’s land, 
κατοικημένη από απόβλητους χαρακτήρες σε μια πορεία 
πλήρους ανθρώπινης απαξίωσης και αταβιστικής πτώσης, 
κοιταγμένη σχεδόν υποκειμενικά μέσα από το βλέμμα του 
πρωταγωνιστή της. 

του Λευτέρη Αδαμίδη

ιανουαριοσ 
12/01

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Μπέλα Ταρ

Καστ 
Μίκλος Ζέκελι,  
Βάλι Κερέκες,  
Γκιόργκι Τσεράλμι

Διάρκεια 
116’

Διανομή 
NEW STAR
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Σε αντίθεση με το αποκαλυπτικό τοπίο της 
μετέπειτα καριέρας του («Οι Αρμονίες του 
Βερκμάιστερ», «Το Άλογο του Τορίνο»), 
εδώ βρισκόμαστε σε έναν σαφώς μικρότερο 
καμβά και η ίδια η ιστορία φαντάζει συ-
γκριτικά ελάχιστου βεληνεκούς, συγγενεύ-
οντας με τον ήσσονος σημασίας «Άνθρωπο 
από το Λονδίνο» αν και υπάρχουν ατόφιες 
δόσεις ποίησης και μελαγχολίας, στοιχεία 
που έκαναν διάσημο το σκηνοθέτη. Ο Ταρ 
παράλληλα, σχεδόν στη μέση της καριέρας 
του εδώ, εδραιώνει και αποκρυσταλλώνει 
το μοναδικό του στιλ, με τα μακρόσυρτα 
τράβελινγκ, τα εντυπωσιακά μονοπλάνα και 
την εντελώς δική του διαχείριση του χρόνου, 
σταθερού πρωταγωνιστή στο σινεμά του.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Σου άρεσαν τα ατελείωτα, επαναλαμβα-
νόμενα τράβελινγκ στον «Ελέφαντα» του 
Γκας Βαν Σαντ; Εάν ναι, είναι ευκαιρία να 
ανακαλύψεις το δημιουργό - δάσκαλό του. 
Αν όλα μοιάζουν με «άγνωστες λέξεις», 
μην κάνεις τον κόπο. 

movie clip

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?v=45py8pY_J1Q
http://www.imdb.com/title/tt0095475/
https://www.facebook.com/pages/Damnation/108624675824900
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ΜΑΡΘΑ ΜΑΡΣΙ ΜΕϊ  
ΜΑΡΛΙΝ (2011)
(MARTHA MARCY MAY MARLENE)

η γνωμη του mr. klein

Πήγε μια σ’ ένα κοινόβιο, 
αλλά δεν της άρεσε και 
το’ σκασε. Ήτανε λίγο 
σα θρίλερ, αλλά... του 
γιατρού. Έπρεπε να είχε 
περισσότερες παρτούζες. 
Ή κάποιον να τη στρώσει 
στο ξύλο, ούτε σε όνομα 
δεν ήξερε τι ήθελε να 
κρατήσει!

Η νεαρή Μάρθα, έχοντας ζήσει για δύο χρόνια ως 
Μάρσα Μέι στους κόλπους μιας θρησκευτικής σέχτας 
και ως Μαρλίν για τις επαφές της με τον έξω κόσμο, 
αποφασίζει ν’ αποδράσει απ’ το κοινόβιο της ομάδας 
και ν’ αναζητήσει καταφύγιο στο σπίτι της μεγαλύτε-
ρης αδελφής της. 

Πάνω σε αυτό το φαινομενικά ήπιο καμβά στήνεται η μεγα-
λεπήβολη, τελικά, ταινία του Σον Ντέρκιν και είναι πραγμα-
τικά δύσκολο να θυμηθεί κανείς την τελευταία φορά που το 
αμερικανικό ανεξάρτητο σινεμά μας έδωσε ένα τόσο ώριμο 
και μεστό σκηνοθετικό ντεμπούτο, πόσο μάλλον συστήνο-
ντάς μας την ίδια στιγμή μια εκπληκτική πρωτοεμφανιζό-
μενη ηθοποιό στο πρόσωπο της πρωταγωνίστριας Ελίζαμπεθ 
Όλσεν. Εξαρχής, ο παράξενος τίτλος προϊδεάζει ότι, όπως 
οι πολλαπλές ταυτότητες της κεντρικής ηρωίδας, έτσι και 
η ταινία απλώνεται περίτεχνα σε διαφορετικά επίπεδα. Ο 
Ντέρκιν ξεκινά την αφήγησή του σχεδόν με μια ντοκιμαντε-
ρίστικη λεπτομέρεια ξετυλίγοντας, σ’ ένα ειδυλλιακό τοπίο 
στα βόρεια της πολιτείας της Νέας Υόρκης, τη ζωή στο «εναλ-
λακτικό» κοινόβιο, αποκαλύπτοντας σταδιακά πίσω από το 
απατηλό όραμα της ελευθεριότητας στη μεγάλη αμερικανική 
παράδοση του Θορώ και του Γουίτμαν, ένα ασφυκτικά κλει-
στό κόσμο που σφραγίζεται από τους δικούς του αλλόκοτους 
κανόνες και αυστηρές τελετουργίες. Η ουτοπία των περα-
σμένων δεκαετιών που έχτισαν οι ριζοσπάστες αναχωρητές, 
εγκαταλείποντας τις πόλεις και τον καταναλωτισμό, έχει 
μετατραπεί σε ένα πραγματικό εφιάλτη, η ελεύθερη βούληση 
έχει αντικατασταθεί με κανονική πλύση εγκεφάλου και η σε-
ξουαλική απελευθέρωση έχει πάρει τη μορφή βίαιης μύησης. 

Μέχρι εδώ θα μπορούσε κανείς να μιλά για την αποκάλυψη 
ενός ακόμη άγνωστου κεφαλαίου της βαθιάς Αμερικής. Κα-
θώς, όμως, ο Ντέρκιν ξετυλίγει αποσπασματικά το παρελθόν 

Είδος 
Ψυχολογικό Θρίλερ

Σκηνοθεσία 
Σον Ντέρκιν 

Καστ 
Ελίζαμπεθ Όλσεν,  
Σάρα Πόλσον,  
Χιου Ντάνσι, Τζον Χοκς

Διάρκεια 
102’

Διανομή 
ODEON

του Λευτέρη Αδαμίδη

ιανουαριοσ 
19/01
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της Μάρθα και τη σχέση της με την αδελφή 
της, η ταινία αρχίζει να αποκρυσταλλώνεται 
στο υπαρξιακό πορτρέτο μιας εύθραυστης 
γυναίκας που πασχίζει να ενσωματωθεί, να 
αποκτήσει μια καινούρια οικογένεια, μην 
καταφέρνοντας να βρει τη θέση της πουθενά. 
Η ευάλωτη Μάρθα μοιάζει να βρίσκεται κα-
ταδικασμένη σε ένα διαρκές limbo, ανάμεσα 
στη ματαιωμένη ελευθερία της κοινότητας 
και τη σχεδόν ψυχοσωματική της εξάρτηση 
από τον ηγέτη, καθοδηγητή και πρώην ερα-
στή της, αλλά και την ολότελα κενή τακτο-
ποιημένη ζωή της επιτυχημένης αδελφής της. 

Πάνω σε αυτό το διχασμό και στη διεκδίκηση 
της Μάρθα από τους πρώην συνοδοιπόρους 
της, ο Ντέρκιν αρχίζει να οδηγεί μεθοδικά 
και με βραδυφλεγή τρόπο το υλικό του στους 
σκοτεινούς δρόμους μιας σχεδόν ταινίας 
τρόμου! Το αποτελεσματικό, ευφυές μοντάζ 
αφήνει δυσδιάκριτα τα όρια ανάμεσα στον 
πραγματικό χρόνο και τα φλας μπακ, επι-
τείνοντας ακόμη περισσότερο την ονειρική 
διάσταση ενός εφιάλτη, ενώ η διαταραγμένη, 
τελικά, ηρωίδα φέρνει σταδιακά στο μυαλό 
το «Μωρό της Ρόζμαρι» ή τον «Ένοικο» του 
Πολάνσκι. Και είναι αλήθεια πως ο μεγάλος 
σκηνοθέτης ρίχνει συνολικά τη βαριά σκιά 
του στη «Μάρθα», ακόμη και στο ανοιχτό 
φινάλε, που μας πάει πίσω σε σπουδαίες 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Απόλυτο must για όσους αγαπούν το αμε-
ρικάνικο ανεξάρτητο σινεμά ή ζητάνε μια 
νέα κινηματογραφική ματιά και γλώσσα. 
Η «σπασμένη» αφήγηση και ο χαλαρός 
ρυθμός θα βγάλουν τους υπόλοιπους off.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

αμερικανικές ταινίες του genre από τη δεκα-
ετία του ’70 και τις εφιαλτικές δυστοπίες που 
οραματίστηκαν (εδώ, όμως, κινδυνεύοντας 
να μειώσει ένα τόσο πολυεπίπεδο φιλμ σε 
μια μάλλον εύκολη και απλοϊκή αμφισημία). 
Τίποτε, όμως, δε μπορεί ν’ αναιρέσει το γεγο-
νός πως βρισκόμαστε μπροστά σε μια από τις 
πιο ολοκληρωμένες ταινίες που μας έδωσε 
φέτος το αμερικανικό σινεμά. Τιμήθηκε με 
το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ του 
Sundance. 

http://www.foxsearchlight.com/marthamarcymaymarlene/
http://www.youtube.com/watch?v=0_k3wCsOgqk
http://www.imdb.com/title/tt1441326/
https://www.facebook.com/marthamarcymaymarlene


PAGE 28 | FREE CINEMA | ISSUE#1 

ΤΟ ΑΛΟΓΟ 
ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (2011)
(WAR HORSE)

η γνωμη του mr. klein

Το αγόρι και το άλογο. 
Του το πήρανε στον 
πόλεμο και δεν είχε με 
τι να παίξει. Γι’ αυτό οι 
γονείς πρέπει να μιλάνε 
από νωρίς στα παιδιά τους 
για την αυτοϊκανοποίηση. 
Το άλογο έπαιζε 
καλύτερα απ’ όλους.

Ατίθασο άτι γίνεται ο καλύτερος φίλος νεαρού αγο-
ριού, εκπλήσσοντας τον πεισματάρη πατέρα και ιδι-
οκτήτη του, ο οποίος θα υποχρεωθεί να το πουλήσει 
στο βρετανικό ιππικό με τον ερχομό του Πρώτου 
Παγκοσμίου Πολέμου.

Το βιβλίο του Μάικλ Μορπούργκο διέθετε όλα τα προφανή 
στοιχεία που θα προσέλκυαν τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, ώστε 
να φαντασιώσει ένα παλαιομοδίτικο, widescreen έπος λυρι-
κών εικόνων, με δόσεις αγνού ανθρωπισμού και μπαλαντέρ, 
πάντα, τον τετράποδο ήρωα που... στόμα έχει, μιλιά δεν έχει 
- μη σου πω πως παίζει και καλύτερα από σύσσωμο το βρε-
τανικό κάστινγκ σπουδαίων ή έμπειρων ηθοποιών, οι οποίοι, 
τυπικά, χαραμίζονται υπό τη σκιά και το βάρος των προθέ-
σεων του δημιουργού.

Με άξονα τη φιλία του αγοριού με το άλογό του, ο Σπίλ-
μπεργκ στήνει ξανά, βαθιά μέσα του, το πρότυπο μιας μη επι-
κοινωνιακής σχέσης (βλέπε «E.T.») που θα αναπτυχθεί συ-
ναισθηματικά, τοποθετημένη στα γνώριμα χαρακώματα του 
εμπόλεμου background (άφησε το μυαλό σου να πάει ακόμη 
πιο πίσω από αυτά που φαντάζεσαι και πάτα φρένο στα 1987 
και το «Empire of the Sun»!), αφήνοντας τα υπόλοιπα... στον 
αυτόματο πιλότο σταθερών συνεργατών του (από τη φωτο-
γραφία του Γιάνους Καμίνσκι ως τις νότες του Τζον Γουί-
λιαμς), με στόχο και το box-office και μερικές υποψηφιότητες 
στα Όσκαρ. Ακόμη κι αν υποστηρίξουμε πως ζήσαμε εποχές 
όπου αυτά τα κατάφερνε μιά χαρά, τη σήμερον ημέρα, το 
θέαμα και η «ψυχή» που παραδίδει στη μεγάλη οθόνη φα-
ντάζουν μονάχα γερασμένα. Η μεγαλύτερη ήττα του, δε, 
είναι η απόπειρα ν’ αγγίξει το μέγεθος του κλασικού σινεμά 
σκηνοθετών όπως ο Τζον Φορντ ή ο Ντέιβιντ Λιν, χωρίς να 
κατανοεί πως το όποιο «homage» σε αυτούς τους θρύλους 
ακυρώνει ταυτόχρονα τη δική του υπόσταση! Διότι ο Σπίλ-

Είδος 
Πολεμικό Δράμα 

Σκηνοθεσία 
Στίβεν Σπίλμπεργκ 

Καστ 
Τζέρεμι Ίρβαϊν,  
Πίτερ Μάλαν,  
Έμιλι Γουότσον,  
Ντέιβιντ Θιούλις 

Διάρκεια 
146’

Διανομή 
FEELGOOD 

του Ηλία Φραγκούλη 

ιανουαριοσ 
19/01
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μπεργκ υπήρξε θρύλος σε ένα άλλο σινεμά, 
άξια και δικαιωματικά. Προσπαθώντας να 
αποδείξει πως «μπορεί» να είναι ισάξιος και 
με αυτή την κλάση των μεγάλων, μόνο τον 
εγωισμό του μπορεί να πληγώνει, στα μάτια 
ολόκληρου του κόσμου. Ή, τουλάχιστον, στα 
μάτια όσων έχουν καταναλώσει περισσότε-
ρες εικόνες ακόμη και από εκείνον...

Ανάλογα με τη «συνταγή» που θέλει να πετύ-
χει σε κάθε στάση και προσωρινό ιδιοκτήτη 
του αδάμαστου ήρωά μας, το φιλμ αλλάζει 
ύφος και ρυθμούς αφήγησης, σπάνια αγγί-
ζει με ενδιαφέρον τους χαρακτήρες (που δε 
χλιμιντρίζουν...) και αφήνεται σε έναν δημι-
ουργικό καλπασμό μονάχα σε στιγμές όπου 
το ανθρώπινο στοιχείο σηκώνει τα χέρια 
ψηλά απέναντι στη δύναμη και το άγνω-
στο δέος της φύσης (η σκηνή όπου το άλογο 
δραπετεύει μέσα από το μέτωπο του πολέ-
μου, παρασέρνοντας συρματοπλέγματα κι 
αψηφώντας τα πυρά, δίνει ραντεβού με την 
αιωνιότητα). 

Καθώς το «Άλογο του Πολέμου» οδηγείται 
όλο και πιο κοντά στη συγκινησιακή κορύ-
φωση της (προβλέψιμης) ένωσης του αγοριού 
με το άτι του, ο Σπίλμπεργκ αγγίζει τις ευαί-

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν σου έχουν μείνει όμορφες αναμνή-
σεις από τις εποχές του «τρικάσετου» 
weekend, θα λυγίσεις. Αν περιμένεις να 
δεις αληθινά επικό σινεμά, θα ψάχνεις το 
remote control… 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

σθητες χορδές του θεατή που, όπως όλοι μας, 
έχει υπάρξει παιδί, ανυψώνει ύπουλα την 
ελπίδα μέσα του και... αποτελειώνει το φιλμ 
με μια τόσο κραυγαλέα φτιασιδωμένη αλά 
Technicolor εικόνα νοσταλγίας, που σε κάνει 
να υποψιάζεσαι πως από κάπου θ’ αναστηθεί 
μέχρι και η Σκάρλετ Ο’Χάρα! Αυτό κι αν είναι 
από άλλη ταινία...  

http://www.warhorsemovie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=B7lf9HgFAwQ&context=C4cfb576ADvjVQa1PpcFOV62i_9P9KQ6gPLklrxEMzyxknu8Kpv0A=
http://www.imdb.com/title/tt1568911/
https://www.facebook.com/WarHorseMovie
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J. EDGAR (2011)

η γνωμη του mr. klein

Ήταν ο ΝτιΚάπριο μ’ 
ένα μακιγιάζ... ούτε 
στο «Τανγκό των 
Χριστουγέννων»! Έκανε 
το διευθυντή του FBI 
πριν καν γεννηθώ. Ήταν 
και μαμάκιας και τα 
είχε μ’ έναν αψηλό. 137 
λεπτά. Κάνει καλό ύπνο. 
Κατάλαβες.

Μαμάκιας, υποψιάρης, in the closet δυνάμει  
κύναιδος, εργασιομανής, μυθομανής, μικροπρεπής, 
σε σημείο ψύχωσης αντικομμουνιστής, για μισόν 
αιώνα και Προέδρων ακόμα εκβιαστής, αλλά και κο-
ρυφαίων γκάνγκστερ διώκτης απηνής και του FBI ο 
ικανός θεμελιωτής θυμάται τα πάντα όλα της ζωής του 
για βιβλίο. 

Τσάρλι Πάρκερ = οι δαίμονες της jazz. Νέλσον Μαντέλα = 
«Η (ανα)Γέννηση Ενός Έθνους». Τζέι Έντγκαρ Χούβερ = 
τι; Αν και, πλέον, πιο ενδιαφέρον μοιάζει το ποιος έχει σειρά 
για να του κάνει το πορτρέτο με εικασίες ο πλέον σεβάσμιος 
(δες «γερασμένος») μεταπράτης στο πανί της «μυστικά και 
ψέματα» εμπειρίας του αρσενικού - bigger than life ή ουχί. Ο 
οποίος, παίρνοντας γραμμή από το «Ανίκητος», αντί προτο-
μής έστησε μία φόλα (συγγνώμη κιόλα!) αγκαζέ με τον οσκα-
ρικό γραφιά του «Milk», Ντάστιν Λανς Μπλακ, για το πιθα-
νολογημένων ψυχομετρικών τεστ CV μίας πολύκροτα σκιερής 
σιλουέτας γιάνκι vintage βάρους, αλλά εν είδει δραματικού 

Είδος 
Βιογραφία 

Σκηνοθεσία 
Κλιντ Ίστγουντ 

Καστ 
Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, 
 Άρμι Χάμερ, Ναόμι Γουάτς, 
Τζούντι Ντεντς

Διάρκεια 
137’

Διανομή 
VILLAGE FILMS 

του Άγγελου Μαύρου

ιανουαριοσ 
19/01
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ανδριάντα με bureau σασπένς, όποτε λάχει 
στην απ’ όξω, που χτυπάει και ένα memo ως 
χρονικό U.S. θεσμού (του Ομοσπονδιακού 
Γραφείου Ερευνών). 

Η - υποτίθεται σημαίνουσα ρουστίκ - σκηνο-
θεσία πυροκροτεί τη δυσπιστία και επί δίωρο 
σε σημαντικό βαθμό μία δωματίων αφηγη-
ματική δυσανεξία, αφουγκράζεσαι ως πλήξη 
την ηχώ από το παλιότερο «The Changeling» 
στο επεισόδιο εξιχνίασης της μπεμπέ απα-
γωγής (που τάχαμου είναι κομβικό για τη 
σκιαγράφηση προφίλ υπηρεσίας και τσίφτη 
chief), αφήνει κραδασμούς ως τραβηγμένα 
υφέρπον και εγκληματικά όψιμο το τύπου 
«διατηρώ παντοτινό πλατωνικό καημό για 
υφιστάμενο» αυτοανασχετικό μοτίβο μίστερ 
λάου λάου πισωγλέντη, ενώ την τελική πινε-
λιά βάζει η γραφική τρίτης ηλικίας προσθε-
τική, που, ελέω Χόλιγουντ, τα έχει κάνει σαν 
τα μούτρα της. 

Υφίστανται δύο ελαφρυντικά: διαρρέουν κά-
ποια κρυμμένα ντοκουμέντα ρετρό βρώμικων 
ντεσού με επιδέξιο μπούρου μπούρου κάπου 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Σίγουρα αν είσαι ΕΥΠατζής ή τυφλός 
(πιστός του Κλιντ). Μάλλον, αν λιώνεις (σ)
τις μίνι σειρές περιόδου του HBO ή κόβεις 
φλέβα (έλεος, ακόμα;) για τον Λίο. SOPA, 
PIPA όλοι oι υπόλοιποι.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

κάπου και ο ΝτιΚάπριο παλεύει α λα «The 
Aviator» τη σιλουέτα του. Η όλη υπόθεση 
έχει πέσει θύμα στουντιακής γηριατρικής 
παρακολούθησης, εν τούτοις, δίχως άλλο. 
Συνταξιούχε; Πιο «ασφαλείας» το «CSI»...

http://jedgarmovie.warnerbros.com
http://www.youtube.com/watch?v=gtkCBOBVj5E
http://www.imdb.com/title/tt1616195/
https://www.facebook.com/jedgarmovie
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Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΧΟΡΕΥΤΗΣ 
ΤΟΥ ΜΑΟ (2009)
(MAO’S LAST DANCER) 

η γνωμη του mr. klein

Δηλαδή, μετά απ’ αυτόν 
δεν έχει άλλο, έτσι; Να 
μείνουμε ήσυχοι...

Στην κομμουνιστική Κίνα του ’60, χωριατάκι με ευ-
λύγιστο κορμάκι αποσπάται απ’ τους γονείς του για 
θητεία στην κρατική σχολή μπαλέτου. Δασκαλάκος 
θα τον ψυλλιάσει πώς να βγάζει γκραν ζετέ, γκεστ 
σταρ της όρχησης από ΗΠΑ τον καλεί ως επισκέπτη 
μαθητή, το pas de deux του με όχι πρίμα μπαλαρίνα 
θα τον σπρώξει ηχηρά να αυτομολήσει.

ΟΚ μέχρι να αρχίσει το νέο «Dancing with the Stars», αλλά 
από τους Αντίποδες στην μπάρα ο σιτεμένος για Ντιαγκίλεφ 
του «Σοφέρ Της Κυρίας Ντέϊζι» και ο Τζαν Σάρντι («χέρι» που 
έγραψε κάποτε το «Shine, Ο Σολίστας» και... τελευταία «Το 
Ημερολόγιο»); Φυσικό να εκτελείται με συμβάσεις το ντεβε-
λοπέ στο σελιλόϊντ του «Fame Story» που έζησε ο Νουρέγιεφ 
του Πεκίνου, Λι Τσουινζίν, απ’ το ομώνυμο αυστραλέζικο best 
seller του - ένα πορτρέτο απ’ τ’ αλώνια στα σαλόνια δύο ηπεί-
ρων και τριών δεκαετιών ουμανισμού, συναισθημάτων και 
θεαμάτων, που φοράει συχνά κολάν ασφυκτικά διδακτικά ως 
ζετέ έπος, για φιγούρα στο ακατάβλητο της σκέψης και του 
τάλαντου απ’ τον Καρυοθραύστη της στυγνής ιδεολογίας, 
και στο τίμημα του θάρρους τής με άλματα ή στις μύτες των 
ποδιών ελευθερίας επιλογών. 

Είδος 
Κοινωνικό 

Σκηνοθεσία 
Μπρους Μπέρεσφορντ 

Καστ 
Τσι Τσάο,  
Μπρους Γκρίνγουντ,  
Αμάντα Σαλ, Τζόαν Τσεν 

Διάρκεια 
117’

Διανομή 
FILMTRADE 

του Άγγελου Μαύρου

ιανουαριοσ 
19/01
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Τρέχεις για συναφείς φούρλες σε  
Μέγαρα, Badminton κ.ο.κ. κι είσαι και 
αισθηματίας; Παλουκώσου. Αν ούτε το 
ένα ούτε το άλλο, κάνε την με ελαφρά 
πηδηματάκια.

Εξ ου και είναι με την κακή έννοια «Μαύρος 
Κύκνος»: η αντι - Πολιτιστική Επανάσταση 
της δραματούργησης τουτού απομνημονεύ-
ματος σε παιάνα μέσω εύσχημων διπόλων, 
το εμφανές διακρατικό της προπαγάνδας 
φιλίας τέχνης με υπερ-πρέσβη τη φιγούρα 
του «κίτρινου» Νιζίνσκι, η οπτική τουρίστα 
εκ Δύσεως στο «κόκκινο» φολκλόρ (με από-
πτυγμα - σπαγγάτο το παράλληλο μοντάζ της 
εκδρομής στο Σινικό Τείχος και του μπανί-
σματος των τσιν τσονγκ χορευτών από το 
γιάνκη), ενώ για γκραν φινάλε παίζει real life 
Βίκυ Χατζηβασιλείου κι «Έχεις Πακέτο» στο 
σανίδι! Οι οπαδοί Μπαλσόι, Μαριίνσκι και 
Κωστάλα θα ζητάτε encore από τα νούμερα 
παράστασης, «Τίγρης και Δράκος» κι όχι 
μόνο στην πιρουέτα ο Τσι Τσάο και η δια-
νομή των σχιστομάτηδων, το corps μένει στη 
δεύτερη, όμως, ποζισιόν. Να πας κνήμη μη 
σπας...

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.maoslastdancermovie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=RgZjaxrnlPc
http://www.imdb.com/title/tt1071812/
https://www.facebook.com/maoslastdancer
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η γνωμη του mr. klein

Κάτι geeks την πέφτουν 
σε κάτι τουρίστριες στη 
Μόσχα, αλλά τους το 
χαλάνε κάτι εξωγήινες 
ηλεκτρικές εκκενώσεις 
ή κάτι τέτοιο, δεν 
κατάλαβα. Καλύτερο 3D 
είχε το «χαράτσι» στο 
λογαριασμό της ΔΕΗ.

Η ΠΙΟ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΩΡΑ (2011)
(THE DARKEST HOUR)

Ενεργοβόροι εξωγήινοι, κινούμενοι ως νέφη στρας 
φωτός, κάνουν στάχτη και μπούλμπερη αθώους, προ-
καλώντας την ερήμωση της Μόσχας. Αμερικανάκια 
προ deal στιλ «The Social Network» αγοράκια και 
τουρίστριες κοριτσάκια, αν προσφυώς κρυφτούν με 
παλικάρια ή geek ιθαγενείς, θα την πουλέψουν, στα-
ματώντας τους μακάβριους εισβολείς;

(Spoiler alert!) Εεε, ναι - αφού ρίξει «Salt» στις πληγές μας 
ο Τιμούρ Μπεκμαμπέτοφ, ο οποίος δια του ενοικιαστηρίου 
ημιχρεώνεται την Κόκκινη Πλατεία και την «εκτέλεση» πα-
ραγωγής μίας... ωμέγα διαλογής χλαπάτσας του Κρις Γκόρακ, 
που πυρακτώνεται και αυτοκονιορτοποιείται επί μιάμιση 
ώρα, αφού έχει εισέλθει στην ατμόσφαιρα του είδους «sci-fi 
θρίλερ εφηβείας διασωστικών ταρζανιών, στο άσχετο στρα-
βής πτωματικής καταστροφής από χουνέρι Ε.Τ. απειλής».

Δέον να διακτινιστούν στο υπερπέραν για πάντα: η κουλή 
ΑΤΙΑ φύση εχθρών - αερικών (ο «Κυνηγός» ως «Η Ομίχλη» 
στο πιο γκλίτερ), οι στερεότυπα κινδυνώδεις καταστάσεις 

Είδος 
Επιστημονικής Φαντασίας

Σκηνοθεσία 
Κρις Γκόρακ 

Καστ 
Εμίλ Χερς, Ολίβια Θέρλμπι, 
Μαξ Μινγκέλα,  
Ρέιτσελ Τέιλορ 

Διάρκεια 
89’

Διανομή 
ODEON 

του Άγγελου Μαύρου

ιανουαριοσ 
19/01
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σοκ και δέους οπτικοακουστικού μπούγιου 
που ψάχνει για λίγη ένταση (η σεκάνς «φσστ 
Boeing» στο... The Mall), η με top dollar πλη-
ρωμένη οιονεί λαίλαπα branding κολοσσών 
του εμπορίου βρώσης και πόσης σε εκδοχή 
Ρωσίας του Πούτιν και τα τριών διαστάσεων 
τρικ της προβλεπτής στερεοσκοπίας, που ψο-
φάει ζοφερά μετά την ουβερτούρα πλάι στην 
ψηφιακή μόστρα εφέ - όταν διακρίνονται στο 
ζόφο των δρωμένων underground.

Αυτά για το... άψυχο υλικό στον εδώ «Πολέμο 
των Κόσμων». Ό,τι έχει να κάνει με τους κά-
γκουρες «Στρατιώτες του Σύμπαντος» αυτού, 
σκάει ως ούφο εξίσου: η γκάου μπίου ανδρα-
γαθηματική ανέλιξη couleur locale (βλέπε 
«Das Boot» σε έναν ποταμό - δεν είναι και ο 
Βόλγας, που να πάρει), οι ατάκες γιάνκι χιού-
μορ που στερούνται αλλά καίνε φαιά ουσία 
(«Το Κυριλλλικό αλφάβητο μοιάζει με των 
Κλίνγκον!»), και οι post teenager φάτσες του 
ensemble σε… Αρμαγεδδώνα της καριέρας 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Πας καλά; Παρεκτός και είσαι ανήλικο 
ον του πλανήτη multiplex ΚΑΙ την κατα-
βρήκες (μόνο εσύ) στο «Skyline» πέρσι. 
Διαστημόβλαχε μικρέ...

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

τους, σαρκώνοντας την αντι-ύλη χαρακτήρων 
σε στενές επαφές τελειωμένου τύπου. Κα-
τάλαβες; Όχι save. Πιο φάση να σε τρώει το 
«The Blob»...

http://www.darkesthourmovie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=VUznviXV-U8
http://www.imdb.com/title/tt1093357/
https://www.facebook.com/TheDarkestHour
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ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ (2011)
(THE DESCENDANTS)

η γνωμη του mr. klein

Είναι ο Τζορτζ ο Κλούνεϊ 
παντρεμένος με παιδιά, 
γυναίκα «φυτό» που τον 
κεράτωνε και περνάει 
χάλια, εκεί στη Χαβάη. 
Φιλαράκο, επειδή 
τόσο δυστυχία δεν τη 
βαστάω, αλλάζουμε 
με γκαρσονιέρα στην 
Κυψέλη;

Ο Ματ Κινγκ ζει μια σχεδόν παραδεισένια  
κι ανέμελη ζωή στη Χαβάη, ώσπου ένα σοβαρό  
ατύχημα αφήνει σε κώμα τη γυναίκα του, αναγκάζο-
ντάς τον ν’ αναλάβει, επιτέλους, πατρικές ευθύνες για 
τις δύο κόρες του και, μαζί, ν’ ανακαλύψει κάποιες 
δυσάρεστες αλήθειες. 

Ο Αλεξάντερ Πέιν συνεχίζει ακατάβλητος να παραδίδει 
μαθήματα σινεμά απλότητας και αμεσότητας, συνθέτοντας 
μικρές βινιέτες ζωής καθημερινών ανθρώπων χωρίς τίποτε 
το ξεχωριστό σε μια μεγαλύτερη εικόνα που μιλά κατευθείαν 
στο θεατή, επιτρέποντας να αναγνωρίσει μέσα της ένα κομ-
μάτι από τη δικιά του ζωή. Και εξακολουθεί να παραμένει 
ένας από τους ελάχιστους δημιουργούς που συνεχίζουν στις 
μέρες μας να κάνουν ένα σινεμά το οποίο κάποτε αποτελούσε 
τη ραχοκοκαλιά του Χόλιγουντ (Λιούμπιτς, Κάπρα, Γουάιλ-
ντερ) και σήμερα οδηγείται σε εξαφάνιση, με ελάχιστους 
συνοδοιπόρους (βλέπε Τζέισον Ράιτμαν), έστω κι αν μπορεί 
κανείς να του προσάψει ότι με τα χρόνια το δηλητηριώδες 
χιούμορ των «Πολίτης Ρουθ» και «Election» έχει μετατραπεί 
σταδιακά, και ήδη από το «Πλαγίως», σε σεναριακά στρογ-
γυλεμένες ιστορίες, οι οποίες αντικαθιστούν τις αιχμές με 
περισσότερη ανοχή και κατανόηση για την ανθρώπινη κατά-
σταση. 

Όπως σχεδόν συμβαίνει και στο σύνολο του έργου του, οι 
«Απόγονοι» συνιστούν ένα ταξίδι κυριολεκτικό και μεταφο-
ρικό για τον κεντρικό χαρακτήρα τους, με αφετηρία μια ανα-
ποδιά της ζωής ή απλά μια ρωγμή στην κανονική της πορεία 
και κατάληξη της διαδρομής τη βαθύτερη γνώση της. Στην 
προκειμένη, μιλάμε για μια αληθινή πτώση από τον επίγειο 
παράδεισο, ενός ανθρώπου που τα έχει θεωρητικά όλα και δι-
απιστώνει ότι δεν έχει στ’ αλήθεια τίποτε δικό του, ούτε καν 
την αγαπημένη του γυναίκα και τα αποξενωμένα παιδιά του, 
με τα οποία τον χωρίζει κάτι παραπάνω από το χάσμα των 

Είδος 
Κοινωνικό

Σκηνοθεσία 
Αλεξάντερ Πέιν 

Καστ 
Τζορτζ Κλούνεϊ,  
Μπο Μπρίτζες,  
Τζούντι Γκριρ,  
Σάιλιν Γούντλι 

Διάρκεια 
115’

Διανομή 
ODEON 

του Λευτέρη Αδαμίδη

ιανουαριοσ 
26/01
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Σινεμά γενικής αποδοχής και οσκαρικών 
αξιώσεων, με θεματολογία και γραφή βα-
θιά οικουμενική, που δύσκολα θ’ αφήσει 
ασυγκίνητο το μέσο θεατή. Όχι πως δεν 
θα υπάρξουν κι εκείνοι που θα το βρουν... 
προχωρημένα ενήλικο. 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

γενεών. Ο Ματ, μέσα από το ατύχημα της 
γυναίκας του, ανακαλύπτει επίπονα εκ νέου 
την ύπαρξη ολόκληρης της οικογένειάς του, 
διαπιστώνει από πού έρχεται ο ίδιος, που θα 
καταλήξει και, κυρίως, τι θ’ αφήσει πίσω του. 

Ο Πέιν, διόλου τυχαία, ακολουθώντας πιστά 
το πρωτότυπο μυθιστόρημα της Χαβανέζας 
Κάουι Χάρτ Χέμινγκς, κεντάει δίπλα στο 
βασικό άξονα της ιστορίας την παράπλευρη 
και φαινομενικά ελάσσονα υποπλοκή της 
πατρογονικής έκτασης, που η οικογένεια του 
Ματ ετοιμάζεται να πουλήσει σε μεσίτες, 
προκειμένου να αξιοποιηθεί τουριστικά. Οι 
«Απόγονοι» δίνουν έτσι το μέγα αμερικανικό 
δίδαγμα, για μια ολόκληρη χώρα που κτί-
στηκε πάνω στα θεμέλια της οικογένειας και 
στην άρνηση της μνήμης μπροστά στο κέρ-
δος. Βρισκόμαστε άλλωστε στη Χαβάη, την 
τελευταία Πολιτεία που προστέθηκε σε αυτό 
που ονομάζουμε ΗΠΑ, στο αγαπημένο μέρος 
του Προέδρου της χώρας, ένα εκτός χρόνου 
και Ιστορίας resort που μοιάζει με απέραντο 
θεματικό πάρκο, αφιερωμένο στην καλοζωία 
και την ξεγνοιασιά. Αυτές τις αντίρροπες δυ-
νάμεις προσπαθεί να εξισορροπήσει ο Τζορτζ 
Κλούνεϊ, σε έναν από τους καλύτερους 
ρόλους της καριέρας του, με βλέμμα απορίας, 
σαστισμένο, καθώς το πέρασμα του χρόνου, 

η απώλεια των αγαπημένων προσώπων και η 
αίσθηση της φθαρτότητας τρυπώνουν ακόμη 
και σε αυτό τον τόσο καλά φυλαγμένο παρά-
δεισο, φέρνοντας τα πάνω κάτω. 

Τελικά, ναι, μερικές φορές το μοναδικό 
αντίδοτο είναι να σταθείς μπροστά από μια 
τηλεόραση μ’ ένα μεγάλο μπολ παγωτό και 
τους απογόνους σου. Είναι τόσο αμερικάνικο, 
αλλά τόσο αφοπλιστικά αληθινό.

http://www.foxsearchlight.com/thedescendants/
http://www.youtube.com/watch?v=CWHNXJ1K4yA
http://www.imdb.com/title/tt1033575/
https://www.facebook.com/thedescendantsfilm
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ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ (2012) 

η γνωμη του mr. klein

Κάτι αγάμητοι και 
κάτι μαστούρια 
μασκαρεύονται και 
θέλουν τραλαλά, θέλεις 
τραλαλό. Ολόκληρο 
τριήμερο στο καρναβάλι 
της Πάτρας πιο γρήγορα 
περνάει.

Μια φοιτήτρια γυρίζει στην Πάτρα από το Λονδίνο 
για να ζήσει το καρναβάλι με το αγόρι της, ένας σεφ 
προσπαθεί να εκδηλώσει τον κρυφό πόθο του για  
το αφεντικό του, μια μητέρα φοβάται ν’ αντιμετωπί-
σει την κριτική της κόρης της για τη σχέση της με  
τον κατά πολύ νεότερο φίλο της, ο οδηγός ενός άρμα-
τος προσπαθεί με κάθε τρόπο να επανασυνδεθεί με 
την πρώην γυναίκα του τη βραδιά της χρυσής  
επετείου τους. 

Τέσσερις ιστορίες ζευγαριών, που καλύπτουν σχεδόν το 
ηλικιακό φάσμα, σε αναζήτηση του δικού τους παράδεισου, 
ξεδιπλώνονται στη διάρκεια του τελευταίου Σαββατοκύρια-
κου του Πατρινού Καρναβαλιού, στη δεύτερη σκηνοθετική 
απόπειρα του Παναγιώτη Φαφούτη, ενός από τους πιο ελπι-
δοφόρους νέους σκηνοθέτες του ελληνικού σινεμά. Αυτό το 
τελευταίο μπορεί να πανηγυρίζει ότι «έξω πάμε καλά», δεν 
είναι λίγοι, όμως, αυτοί που δικαίως του προσάπτουν έντονο 
φεστιβαλικό αλληθωρισμό. Όσο για τις ταινίες που κατα-
ναλώνονται αφειδώς στο εσωτερικό, κινούνται συνήθως σε 
πλήρως απαξιωτικό επίπεδο. 

Εδώ, λοιπόν, έρχεται ο ευπρόσδεκτος «Παράδεισος», σε μια 
προσπάθεια (μετά την κατά παραγγελία και επιεικώς με-
τριότατη «Κληρονόμο», που αποτέλεσε το ντεμπούτο του), 
να καλύψει αυτόν ακριβώς τον απόντα «μεσαίο» χώρο του 
ελληνικού σινεμά. Ταινίες, δηλαδή, που αφορούν ένα μεγάλο 
μέρος του κοινού και το σέβονται απόλυτα χωρίς να διεκ-
δικούν εκβιαστικά την ταυτότητα του arthouse σινεμά. Η 
επιτυχία του «Παράδεισου» ξεκινά πάνω απ’ όλα από το ίδιο 
το σκηνικό του, την πολύχρωμη Πάτρα του ξέφρενου Καρνα-
βαλιού, πόλη καταγωγής του σκηνοθέτη, που τη γνωρίζει απ’ 
έξω κι ανακατωτά και την αξιοποιεί με τον πιο ιδανικό τρόπο. 
Η γιορτή της μάσκας αποδεικνύεται η πιο ικανή συνθήκη για 

Είδος 
Κοινωνικό

Σκηνοθεσία 
Παναγιώτης Φαφούτης 

Καστ 
Χρήστος Λούλης,  
Ερρίκος Λίτσης,  
Όλια Λαζαρίδου,  
Νατάσσα Ζάγκα,  
Μιχάλης Φωτόπουλος 

Διάρκεια 
105’

Διανομή 
STRADA FILMS 

του Λευτέρη Αδαμίδη

ιανουαριοσ 
26/01
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να βγουν οι χαρακτήρες από τους καθημερι-
νούς τους ρόλους και να υποδυθούν, επιτέ-
λους, τους εαυτούς τους. 

Ο «Παράδεισος» πετυχαίνει να στοχεύσει 
στην καρδιά, καθώς κουβαλά στο σύνολο 
των εικόνων του, ακόμη και στις ιστορίες των 
μεγαλύτερων ηλικιών, προσωπικά βιώματα, 
καταστάσεις και συναισθήματα καλά χωνε-
μένα, που καταφέρνουν να βρουν το κινημα-
τογραφικό τους ισοδύναμο. Το κομμάτι του 
νεαρού ζευγαριού (αποκάλυψη η Νατάσσα 
Ζάγκα) είναι ίσως το πιο δυνατό της ταινίας 
και θα μπορούσε ακόμη και να την υποστη-
ρίξει, η gay ιστορία ίσως η πιο αμήχανη, το 
ζευγάρι του Ερρίκου Λίτση και της Όλιας 
Λαζαρίδου αφοπλίζει με την ερμηνευτική του 
ωριμότητα και τη σπάνια, αβίαστη μεταξύ 
τους χημεία. 

Ακόμη και αν στο σύνολό του ο «Παράδει-
σος» οδηγεί τις αναζητήσεις των πρωταγω-
νιστών του σε κάποιες γνώριμες λύσεις και 
προβλέψιμους τερματισμούς ή συχνά κάνει 
άσκοπους γύρους γύρω από τον εαυτό του, 
ξεχειλώνοντας τη διάρκειά του, αυτό το γλυ-

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ναι, αν ένα μείγμα tech house και Άλκη 
Στέα, με χαρακτήρες απλοϊκά καθημερι-
νούς, δεν σου προκαλεί τρομακτικές περι-
στροφές. Αλίμονο, μακριά, αν είσαι δημό-
της Πατρέων και δεν αντέχεις ν’ ακούς για 
Καρναβάλι, πόσο μάλλον να αποκτά και 
«αλληγορικές» διαστάσεις!

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

κόπικρο ταξίδι στην αναζήτηση του άλλου 
μας μισού παραμένει εξόχως συγκινητικό, 
αφήνοντας μια παρόμοια επίγευση με εκείνη 
τού να περπατάς για το σπίτι το ξημέρωμα σε 
άδειους δρόμους, μετά από μια γεμάτη βρα-
διά, τόσο κοντά στον παράδεισο...

http://www.youtube.com/watch?v=dy7YDb8fKXot
http://paradisosfilm.com/
http://www.youtube.com/watch?v=dy7YDb8fKXo
http://www.imdb.com/title/tt1899354/
https://www.facebook.com/Paradise.movie
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UNDERWORLD: 
Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (2012)
(UNDERWORLD: AWAKENING)

η γνωμη του mr. klein

Κάτι βαμπίρ και κάτι 
λυκάνθρωποι θέλουν ένα 
κοριτσάκι που το μάτι 
του γυαλίζει ύποπτα. Η 
Κέιτ Μπέκινσεϊλ σφάζει, 
μαχαιρώνει και κάνει και 
τα χοροπηδητά της με 
κολάν. Σε 3D. Με κολάν. 
Σε 3D. Με κολ...

Η Σελίν βγαίνει απ’ τον πάγο εργαστηρίου κι έχει: όχι 
άντρα, πια, αλλά α) μπάτσο β) βαμπίρ διάδοχο στο 
πλάι της, των απέθαντων το γέρο άρχοντα στην κό-
ντρα, Dr. Θάνατο αχρείο στόχο - εχθρό, τους Λύκους 
XXL που έχει υποστεί μιά ζημιά ο οργανισμός τους 
και κόρη με έκτη αίσθηση υπ’ ευθύνη της. 

Επουδενί τερατωδία η ιστορία (για αγρίους), απλώς πλησιά-
ζει περαιτέρω η ημερομηνία λήξης των «True Blood» συστα-
τικών στο τρίτο σίκουελ της μοβόρικιας σειράς, που το cine 
fantastique ντουέτο απ’ τη Σουηδία, πάντα στις ΗΠΑ μετά 
«Το Άσυλο», έχει κατά τι μεταγγίσει σε μία τρόμου περιπέ-
τεια girl power σαρκοβόρου πατιρντί υπερφυσικών αψιμα-
χιών θνητών ή μη νεο-κτηνών, που θα ήθελε να «πάει» ως 
«Νέα Σελήνη» βγαίνοντάς τη στο franchise «Resident Evil», 
με κυνόδοντα α λα «Blade». 

Δώσε υπεράνετα λαιμό στο βλοσυρά διαυγή τονικό έλεγχο 
και το ρωμαλέο τέμπο διαρκείας, με πιο ψαχνό τις σεκάνς 
speed σιρκουί σε άμυνα, διάτρητου ανελκυστήρα - ταμπλά εν 
πτώσει, οπλοβομβίδας στο στομάχι, άρπα γροθιά απινιδωτή 
και μπαμ ανεμιστήρα ασημόσκονης. Αν το δαγκώνεις είναι με 
υφάκια ψιλορούφηγμα του Τσαρλς Ντανς, τα ομάδας ρέζους 
βήτα αρσενικά του κοπαδιού, την προβλεπτή αιμομιξία χαρα-
κτήρων και μοτίβων déjà vu, ενώ και τα ημικοφτερά σαγόνια 
δίχως φιοριτούρες μπούρου μπούρου δεν σου αφήνουν πιπι-
λιές. Μακριά από εξάμβλωμα εν γένει, αλλά «Under» θα σε 
βάλει; Ο εν λόγω (νεκρο)θάφτης αμφιβάλλει... 

Είδος 
Τρόμου

Σκηνοθεσία 
Μανς Μαρλίντ, Μπιόρν Στάιν 

Καστ 
Κέιτ Μπέκινσεϊλ,  
Στίβεν Ρέι, Ίντια Άιζλι,  
Θίο Τζέιμς 

Διάρκεια 
88’

Διανομή 
FEELGOOD

του Άγγελου Μαύρου

ιανουαριοσ 
26/01
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Τη θέλει σίγουρα η αγέλη. Αν δεν έκοβες 
ποτέ φλέβα για πάρτη του, είναι λάθος να 
χιμήξεις τώρα, πια. Εάν φοβάσαι δόντια 
που εξέχουν, εννοείται, μείνε μακριά...

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?v=tUcrbUCWKQc
http://entertheunderworld.com/
http://www.youtube.com/watch?v=tUcrbUCWKQc
http://www.imdb.com/title/tt1496025/
https://www.facebook.com/Underworld.IV
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η γνωμη του mr. klein

Εκεί που έλεγα, μάγκα 
μου, άγιο είχαμε που δε 
μας τη βγήκε ο Βαξεβάνης 
με καμιά επιστολή, μας 
βρήκε μοιραίο θηλυκό... 
στου κουφού την πόρτα 
όσο θέλεις βρόντα. 3D 
μπορούν και τα κάνουνε, 
λόγια δε μπορούνε να 
τους βάλουνε, ντε;

Η αναρρίχηση μιας πρώην χορεύτριας προς τα σαλό-
νια της μπουρζουαζίας, ως την αντίστροφη μέτρηση 
και τη μοιραία κατάληξη στα χέρια ενός θρυλικού 
serial killer.

Η πιο διάσημη ταινία του Παμπστ οφείλει το cult status της 
στην πρωταγωνίστρια Λουίζ Μπρουκς, τη νεαρή ηθοποιό από 
το Κάνσας, η οποία στιγμάτισε το σινεμά ως Λούλου, για να 
παραμείνει ένα παντοτινό fashion icon. Βασισμένο σε δύο 
θεατρικά έργα του Φρανκ Βέντεκιντ, το φιλμ άσκησε κριτική 
σε σκανδαλώδη για την εποχή κρούσματα μεγαλοαστικής 
παρακμής, συστήνοντας έναν πανσεξουαλικό και ολοκληρω-
τικά αμοραλιστικό χαρακτήρα, που δεν εκφράζει την ελευ-
θεριότητα ως προς τα δικαιώματα των γυναικών, αλλά απο-
τελεί ένα πρωτόγνωρο δείγμα femme fatale με την πιο ζωώδη 
λίμπιντο που κατέγραψε ο φακός στην περίοδο του βωβού 
κινηματογράφου! 

Bauhaus chic περιβάλλοντες χώροι και σκηνικά, σαγηνευ-
τικό κιαροσκούρο στην ατμόσφαιρα, εξπρεσιονιστικά στοι-
χεία και παιχνίδια σιλουετών, προκλητικός ερωτισμός και το 
βλέμμα της Μπρουκς να καρφώνει εκείνο του θεατή, πότε 
σα μαγνήτης που έλκει τις δυνάμεις του κακού, πότε σα μια 
vamp «αφελούς» αθωότητας, που η τροπή των γεγονότων 
ξεπερνά το όποιο ταλέντο της στη μηχανορραφία. Πέρα από 
την εκπληκτική ερμηνεία της Μπρουκς, το «Κουτί της Παν-
δώρας» διατηρεί στο ακέραιο την τόλμη και το μοντερνισμό 
στο περιεχόμενό του, παρουσιάζοντας ένα πρότυπο γυναίκας 
παραδομένης στο ορμέμφυτο του πάθους της, πέρα από κοι-
νωνικούς ρόλους και ουσιαστικά κίνητρα. Η Λούλου ήταν το 
θηλυκό που ήθελε, ζητούσε και έπαιρνε. Έτσι. Απλά.  

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Γκέοργκ Βίλχελμ Παμπστ

Καστ 
Λουίζ Μπρουκς,  
Φριτς Κόρτνερ,  
Φραντς Λέντερερ 

Διάρκεια 
133’

Διανομή 
NEW STAR

του Ηλία Φραγκούλη

ιανουαριοσ 
26/01

ΤΟ ΚΟΥΤΙ  
ΤΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ (1929)
(DIE BUCHSE DER PANDORA)
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Εάν σε ενδιαφέρει η ιστορία του κινη-
ματογράφου, δεν την έχεις απολαύσει 
ποτέ στη μεγάλη οθόνη ή σε στοιχειώνει 
το look της Λουίζ Μπρουκς εδώ και δε-
καετίες, χωρίς να την έχεις δει ποτέ... in 
motion, αξίζει. Οι υπόλοιποι, με το που εί-
δατε τη χρονολογία, τραπήκατε σε φυγή...

movie clip

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?v=wpqLQqG3X64
http://www.imdb.com/title/tt0018737/
https://www.facebook.com/pages/Pandoras-Box/109860472374494
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ΣΤΕΝΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (2012) 
(MAN ON A LEDGE)

η γνωμη του mr. klein

Δεν ήτανε τσόντα 
(φτου!). Βγαίνει ένας σ’ 
ένα περβάζι, στους 30 
ορόφους ξενοδοχείου, 
και θέλει να πηδήξει. 102 
λεπτά, ντε και καλά να 
τον εμποδίσουν. Και να 
μη μπορείς να βάλεις ένα 
χεράκι, να βοηθήσεις...

Φευγάτος από τη στενή αστυνομικός όπου βρισκόταν 
για υπεξαίρεση διαμαντιού - θρύλου businessman 
παλιόμουτρου, πάει σε ξενοδοχείο κι αφού βγαίνει 
στο μπαλκόνι, απειλεί ότι θα σαλτάρει. Μπατσίνα ψυ-
χολόγα τον... κορτάρει και κάποιοι άλλοι από το Σώμα 
έχουν ανάμειξη, ενόσω ο μικρός του αδελφός του και 
μία τσαούσα επιχειρούν πλησίον ριφιφί για κατιτί. Αν 
ο επίδοξος αυτόχειρας δε σκάσει (χάμω), ποια κορυ-
φαία σκευωρία θα αποδειχτεί; 

Δανός ντοκιμαντερίστας, λέει, και ο πρώτος fiction πήδος 
του είναι από τον «Τηλεφονικό Θάλαμο» με «Οριακές Δια-
πραγματεύσεις» στο «Πώς να Κλέψετε Έναν Ουρανοξύστη»; 
Μόνο με check-in σ’ ένα β’ κατηγορίας νεοϋορκέζικο ουχί 
boutique hotel για ένα «Survivor» δράσης policier θρίλερ «θα 
πέσει ή όχι» διακυβεύματος, ως άλλοθι - ξεκάρφωμα λάου 
λάου απροόπτων μπούκας χιούμορ και αρπαχτής, «παρ’ τα, 
μη σ’ τα χρωστάω» αυτο-αθωωτικής προοπτικής. 

Οι άνδρες της ΕΜΑΚ επικροτούν το εν γένει άπτωτο ρυθμού, 
γίνε «Δεσμώτης του Ιλίγγου» στις σασπένς κυριολεξίας λή-
ψεις σε έδαφος/αέρα/περβάζι αλμάτων, αλλά είναι στο κενό: 
το βενιαμίν και mamacita αστεϊστικό φλερταριστό ντούο 
ληστών, ζιργκόν πλευρές περσόνων των δύο Εντ (Χάρις και 
Μπερνς), η διανομή του ανάξιου Γουέρθινγκτον, της Μπανκς 
κόντρα, της Σέτζγουικ παρωδία (που βγάζουν όλοι μάτια αντί 
καράτια), ενώ όψιμα η ίντριγκα στην τσίτα διαφθοράς golden 
boy και αντρών της U.S. ΕΛ.ΑΣ σπάει τα μούτρα της. Στα 
multiplex το πράμα ίσως έχει ισορροπήσει. Μη βγει, όμως, 
παραέξω...

Είδος 
Αστυνομική Περιπέτεια

Σκηνοθεσία 
Άσγκερ Λετ 

Καστ 
Σαμ Γουέρθινγκτον,  
Εντ Χάρις,  
Ελίζαμπεθ Μπανκς, 
Τζέιμι Μπελ

Διάρκεια 
102’

Διανομή 
ODEON

του Άγγελου Μαύρου

ιανουαριοσ 
26/01
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official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ναι, χώσου στη «δουλειά» αν είσαι της 
σασπένς ψυχαγωγίας χωρίς ρίσκα. Τα 
κάνεις πάνω σου απλώς στην υποψία 
κάδρων υψόμετρου ή κατακρημνίζεις ως 
εστέτ τα αμερικάνικα; Ε, δεν το συζητάμε, 
φούνταρέ το...

http://www.youtube.com/watch?v=sBJSfqdhyTgww
http://www.manonaledge.com/
http://www.youtube.com/watch?v=sBJSfqdhyTg
http://www.imdb.com/title/tt1568338/
https://www.facebook.com/ManOnALedge
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CHAMPIONS: 
ΜΙΑ ΑΣΤΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ (2011)

η γνωμη του mr. klein

Ντοκιμαντέρ. Για την 
κινηματογραφική 
παιδεία στην Ελλάδα. 
Τόσο αστείο όσο ένα 
εγκεφαλικό που μπορεί 
να σ’ αφήσει σε κώμα.  
Για πάντα.

Φάκελος «Κινηματογραφικές σπουδές στην Ψωρο-
κώσταινα». Δημόσιο - ιδιώτες, Θεσσαλονίκη - Αθήνα, 
επώνυμοι - άσημοι, χθες - σήμερα. Μόνος (αθώος) 
εναντίον όλων ο «σινεμάς». 

Πολλά εγώ και μπλα μπλα, λίγο από ψάξιμο, ένα τόσο δα 
στιλ, καμία δεοντολογία και ιδού ένα βίντεο μόρφωμα ημι-
όνειδος στο οποίο παρέσχε αίθουσα η μεγαλοψυχία της Ται-
νιοθήκης της Ελλάδος. Το αποτέλεσμα: αυτή κάνει ακούσια 
ζουμ στο τι είναι «μη δημιουργικό ντοκιμαντέρ» μεγάλου μή-
κους και αυτό σπρώχνει τρολάρισμα σ’ ένα ζήτημα ιλαροτρα-
γικά βαρύνον και, πλέον, χωρίς δέσμες φωτός απ’ το δωμάτιο 
προβολής του αύριο του «τόπου». 

Ομιλούσες κεφαλές οι Στεφανή, Ευαγγελάκου, Αγγελόπου-
λος, Βούλγαρης, Κούνδουρος, Βέττας, Παναγιωτάτος, Ζαχα-
ρίας, Παπαδόπουλος, Λαμπρόπουλος, Κιούκας κ.ά. (είναι του 
«χώρου», αν δεν τους ξέρεις, μην πτοείσαι), συν δύο τρεις 
φοιτητές - δείγμα ό,τι να’ ναι, βγάζουν λίγο ή περισσότερο 
χολή κι απογοήτευση, ενίοτε επί - σκαιώς - προσωπικού με 

Είδος 
Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία 
Γαβριήλ Τζάφκας 

Διάρκεια 
87’

Διανομή 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

του Άγγελου Μαύρου

ιανουαριοσ 
26/01
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υπαινισσόμενες ή ρητές λεκτικές κρούσεις οι 
οποίες παραμένουν αναπάντητες εσαεί, ενώ 
γιαουρτώνουν από θέση ασφαλείας και εκ 
των υστέρων προϊσταμένους απελθόντες ή 
και τωρινούς πολιτικούς.

Το υλικό ουρλιάζει «Μοτέρ, πάμε!» για πλαι-
σίωση - τεκμηρίωση με δημοσιογραφικό eye 
candy αρχείου κατόπιν έρευνας; Η εδώ «μη-
χανή του χρόνου» το ξεπετάει με λεζάντες 
γραφικών. Θέλεις θύμησες κι εξιστόρηση 
εμπειριών; Διαθέτει - χύμα. Η αφηγηματική 
διαλεκτική αντιπαραβάλλει εριστικά εξυ-
πνακίστικα κάποια απ’ τα σόλο «Καφενείου 
των Φιλάθλων» του μετιέ «ημεδαπή Έβδομη 
Τέχνη»; Κάποιοι εξασφαλίζουν στην απ’ όξω 
αυτοδιαφήμιση, ενώ «τρέχει» και σύγκρισης 
τιμών IEK εν κρυπτώ ρεπορτάζ έρευνας για 
πάντα ενδιαφερόμενο. 

Στο πόδι και στο άσχετο δηλώσεις των auter 
Κουστουρίτσα, Ακίν, Χέρτσογκ, Λοπουσάνσκι 
και Πασκάλιεβιτς για το καθεστώς μάθησης 
του grand ecran στις χώρες τους ή τι πέρα-
σαν οι ίδιοι ή τι πιστεύουν, παρεκβάσεις που 
επιτρέπει το μοντάζ για ευθυμία ή ως ειδικού official trailer

link me

βάρους (υποτίθεται) γιατί ο Τεό ήταν VIP φι-
λοξενούμενος (εκτίθενται οι επίσης μακαρί-
τες Κατσουρίδης, Κακογιάννης) και cartoon 
χάρης σε ιντερλούδια σαρκασμού light, 
αθροίζονται ως η final cut αντικάθαρση, σ’ 
αυτήν την περί των ιθαγενών σχολών της 
σελιλόζης γενεαλογία/απλογραφία/προχει-
ρολογία. «Παίζει» και ανώριμα θρασεία...

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν εμφανίζεσαι (έδωσες ολόκληρη συνέ-
ντευξη για να θαυμάσεις εαυτόν, άλλω-
στε), αν είσαι του σχετικού μικρόκοσμου 
(για να ειρωνευτείς κάποιους ή τις ψευ-
δαισθήσεις σου) ή αν τώρα καταρτίζεσαι 
επάνω στο αντικείμενο (τόσα δίνεις για 
δίδακτρα ή «δωρεάν» παιδεία, ένα φοιτη-
τικό στη Λαΐδα θα σε ζημιώσει;).

http://www.youtube.com/watch?v=asRJc1DVD68t
http://www.youtube.com/watch?v=asRJc1DVD68
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