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ΣΟΥΠΕΡ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΗΝ 
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Μετά την ενθαρρυντική μείωση 
τις τιμής του εισιτηρίου στα  
6,5 ευρώ από τα Ster Cinemas, 
τα Village Cinemas προχώρη-

σαν αυτές τις μέρες στην επίσης γενναιό-
δωρη κίνηση να κατεβάσουν την τιμή των 
εισιτηρίων τους στα 7 ευρώ, για όλες τις ώρες 
και μέρες (με αυτονόητη εξαίρεση τις 3D 
προβολές). Όταν η πρωτοβουλία αυτή έρχε-
ται από την αλυσίδα κινηματογράφων που 
κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό της ελληνική 
αγοράς στο box-office, τότε μπορούμε να 
μιλάμε για μια πολύ σημαντική είδηση, που, 
επιτέλους, πρέπει ν’ αναγνωρίσει και ο μέσος 
θεατής, ο οποίος αυτή την περίοδο χρειάζε-
ται, όσο ποτέ άλλοτε εδώ και δεκαετίες στη 
χώρα μας, τη φυγή μέσα από το κινηματο-
γραφικό θέαμα. 

Στα δικά μας, βρισκόμαστε λίγες μόλις μέρες 
πριν από την επίσημη έναρξη και λειτουργία 
του site του FREE CINEMA, το οποίο ευελ-
πιστώ να δω... ζωντανός, με τα μάτια ανοιχτά 
σε τούτο τον κόσμο. Επίσης, να απευθυνθώ 

σε τολμηρούς και χαρισματικούς νέους δημι-
ουργούς, όπως ο Γιώργος Παπαϊωάννου του 
«Σούπερ Δημήτριου», και να τους ενημε-
ρώσω ότι μπορούν να με χρησιμοποιήσουν  
ως μοντέλο για τη μελλοντική υπερπαρα-
γωγή του... «Σούπερ Φραγκούλη», αρκεί  
η ταινία τους να διαθέτει μπαζοεφέ, ακραία 
cameos και μερικά ζόμπι (για να γουστά-
ρουμε, μωρέ). 

Ως παλιός περιοδικατζής, δηλώνω υπεύθυνα 
πως αυτά τα ιντερνετικά είναι του Σατανά 
και, να, εδώ που κάθομαι τώρα, πετάω κι  
από λίγο αγιασμό στο pc, να πάνε κάτω τα 
φαρμάκια (#amentioto), μη σου πω και με  
την ευχή να βρεθεί ένας τρελός, να μας πει 
πως θέλει να μας κάνει και κανονικό περιο-
δικό, γιατί του γυαλίσαμε στο μάτι. Δεν το 
εννοώ πραγματικά, απλά, ήταν συνειρμός  
με τα ζόμπι από πριν, σιγά που θ’ αναστηθεί  
ο Τύπος στην Ελλάδα!   

Editorial

Hλίας Φραγκούλης
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http://iliaskyriazis.com/
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ΝΑΥΜΑΧΙΑ (2012)
(BATTLESHIP)

Είδος 
Περιπέτεια Φαντασίας  

Σκηνοθεσία 
Πίτερ Μπεργκ

Καστ 
Τέιλορ Κιτς,  
Ριάνα, Μπρούκλιν Ντέκερ, 
Λίαμ Νίσον,  
Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ

Διάρκεια 
131’

Διανομή  
UIP

του Ηλία Φραγκούλη

Τυπική άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού των  
ΗΠΑ, στ’ ανοιχτά του Ειρηνικού Ωκεανού,  
βρίσκεται στο έλεος εξωγήινου κλοιού, με τις επίσης 
τυπικές βλέψεις («Ήρθαμε να κατακτήσουμε  
τον πλανήτη σας!»)... 

Πόσα μπορεί να περιμένει κανείς από τη μεταφορά ενός κλα-
σικού... επιτραπέζιου παιχνιδιού στη μεγάλη οθόνη; Αρκετά, 
αν έχει δει το τελευταίο, απόλυτα σαματατζίδικο trailer της 
ταινίας του Πίτερ Μπεργκ, ο οποίος φιλοδοξεί να αναμετρη-
θεί με τις δουλειές του Μάικλ Μπέι ή του Ρόλαντ Έμεριχ, με 
τούτο το μιλιταριστικό κράμα «Μέρας Ανεξαρτησίας» meets 
«Transformers», που, παραδόξως, καταλήγει σε «εθνικά 
εμβατήρια» τύπου «Περλ Χάρμπορ» (σε περίπτωση που δε σε 
είχε ήδη υποψιάσει το location…)!

Η προσπάθεια του φιλμ να δημιουργήσει χαρακτήρες, σε ένα 
πρώτο μέρος μη δράσης, φέρνει στο νου την πιο πρόσφατη 
version του «Star Trek» και κάποιες λανθάνουσες δόσεις 
χιούμορ (ο slacker πρωταγωνιστής προκαλεί συνεχόμενες 
καταστροφές και παρανομίες για να προσφέρει ένα... μπου-
ρίτο σε ξανθιά γκόμενα των ονείρων του, που, φυσικά, είναι 
η κόρη του ναυάρχου του πλοίου στο οποίο υπηρετεί ο clean 
cut αδελφός του) σε κάνουν να μην «κλωτσάς», περιμένοντας 
το - ελπιδοφόρα θεαματικό - χτύπημα των εξωγήινων. Εκεί-
νοι έχουν ήδη ανοίξει την όρεξή μας, καθώς συγκρούονται 
στο διαγαλαξιακό τους διάβα με δορυφόρο, που «κάνει και 
ζημιές» στην Ιαπωνία (hooray!). 

Με την εμφάνιση της «άγνωστης» επιφάνειας που επιπλέει 
στη μέση του πουθενά στον ωκεανό, περιμένεις να γίνει το 
«έλα να δεις» και, σίγουρα, η «Ναυμαχία» προσφέρει ουκ 
ολίγες στιγμές πανηγυρτζίδικης εφεδιάς, έχοντας, όμως, 
ανοίξει τα χαρτιά της μάλλον βιαστικά, ως προς το μέγεθος 
του θεάματος που προσφέρει, δίχως να γνωρίζει πόσα πυρο-

η γνωμη του mr. klein

Κατεβαίνουνε κάτι 
εξωγήινοι (σα να γκα-
στρώθηκε ο «Predator» 
με «Transformers») και 
θέλουν να μας κάνουν 
ντα. Αλλά εμείς έχουμε 
τη Ριάνα! Κι άμα λάχει, 
φέρνουμε και το Αβέρωφ! 
Κάψιμο.

19 aπριλιου 2012
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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 υπηρετείς στο Πολεμικό Ναυτικό (και 
όχι μόνο...), είσαι «φτιαγμένος» για το 
μεγαλύτερο κινηματογραφικό party της 
χρονιάς. Αν παραληρείς με ταινίες τύπου 
«Transformers», έχασες το χρόνο σου 
διαβάζοντας την άνωθεν κριτική. Αν δεν 
ανήκεις στις προηγούμενες κατηγορίες 
θεατών, δες το trailer και καθάρισες!  

official site

official trailer

imdb

facebook page (GR)

link me

μαχικά θα χρειαστεί στην κλιμάκωσή του, 
για να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερες εντυ-
πώσεις. Με λίγα λόγια, μοιάζει με show βεγ-
γαλικών που κρατάει πολύ σε διάρκεια, χωρίς 
να κρύβει κάτι υπέρλαμπρο για το τέλος...

Αυτό που διασώζει το φιλμ από το... ναυάγιο 
είναι η καρτουνίστικη ματιά απέναντι σε 
καταστάσεις, χαρακτήρες και «πνεύμα», το 
οποίο αποθεώνεται στη χρήση του τελικού 
όπλου της ανθρωπότητας απέναντι στον 
επίδοξο κατακτητή. Μια επιλογή που τοπο-
θετεί τη «Ναυμαχία» σε εξωφρενικά όρια 
κανιβαλισμού και ουχί πατριωτικής παρά-
κρουσης (όπως θα εκλάβουν πένες αριστερι-
στικών καταβολών...), με σαφές target group 
τον ορισμό του στρατόκαυλου θεατή. Ελπίζω 
η Universal να έστειλε το λογαριασμό στο 
αμερικανικό Πεντάγωνο... 

http://www.battleshipmovie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=KsieadPPvJE
http://www.imdb.com/title/tt1440129/
https://www.facebook.com/pages/Battleship-GR/312358718812484
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ΟΙΚΟΣ ΑΝΟΧΗΣ (2011)
(L’ APOLLONIDE)

Είδος 
Δράμα Εποχής

Σκηνοθεσία 
Μπερτράν Μπονελό

Καστ 
Χάφσια Χερζί,  
Αλίς Μπαρνόλ,  
Σέλιν Σαλέτ,  
Τζασμίν Τρίνκα,  
Νοεμί Λβοβσκί

Διάρκεια 
122’

Διανομή 
STRADA FILMS

19 aπριλιου 2012

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι κορίτσια 
σ’ ένα μπουρδέλο και 
χαριεντίζονται. Δε με 
χάλασε. Αλλά φύγε στο 
διάλειμμα, μετά παίζουν 
κάτι αρρώστιες και κάτι 
δράματα, μου την έριξε  
τη διάθεση, ελπίζω να  
με πιάνεις...

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Τέλη 1899. Ένας αιώνας φεύγει. Ένας αιώνας έρχε-
ται. Στη στάσιμη, αποπνικτική καθημερινότητα οίκου 
ανοχής πολυτελείας της παριζιάνικης (κάθε άλλο 
παρά) belle époque, όμως, η μόνη αισθητή αλλαγή 
είναι οι ανεξίτηλες μαχαιριές που αφήνει ένας πελά-
της στο πρόσωπο καλόπιστης πόρνης.

Από κάθε άποψη βραδυφλεγής, «άβαφη», «άντυτη» και δη, 
οδυνηρά ανεπιτήδευτη, στα όρια του ντοκιμαντέρ, κατα-
γραφή μιας απέθαντης, αλλά και εις αεί κρυφής, παράλληλης 
πραγματικότητας. Όπου οι γυναίκες επιβιώνουν παγιδευμέ-
νες σε αυστηρά καθορισμένα, κλειστοφοβικά, χρυσά κλου-
βιά. Είτε θεάρεστα (στην επιφάνεια της κοινωνίας, με την 
ιδιότητα της συζύγου - μητέρας), είτε κατάπτυστα κι αρρω-
στημένα (της αμπαρωμένης πίσω από κλειστές πόρτες πόρ-
νης). Με όνειρα, όμως. Κι ένα έξωθεν επιβεβλημένο, μόνιμο 
και... παραμορφωμένο χαμόγελο. 

Σεναριογράφος και σκηνοθέτης, ο Μπονελό εκφράζει τις 
φεμινιστικές ανησυχίες του, αντιστρέφοντας τους κανόνες. 
Αφήνει στο παρασκήνιο τις αποκατεστημένες κυρίες της 
υψηλής κοινωνίας (πλην μιας σκηνής, λίγο πριν από το τέλος, 
όπου σε δεξίωση… οργίων, οι τελευταίες συμμετέχουν και 
παροτρύνουν τη διαστροφή των συζύγων τους) και φέρνει 
άφοβα στο προσκήνιο την κλειστοφοβική, βαλτωμένη, καθη-
μερινή ρουτίνα των εκδιδομένων κοριτσιών. Που πλένονται, 
απολυμαίνονται, ντύνονται και στολίζονται για τους άνδρες 
- πελάτες τους. Εξετάζονται από άνδρες γιατρούς. Χρωστούν 
ή ξεχρεώνουν κι αποκτούν - οικονομική μόνο και προσωρινή, 
συνήθως - ανεξαρτησία χάρη στους άνδρες. Ονειρεύονται 
άνδρες μνηστήρες - σωτήρες τους. Κλαίνε με όχι δικά τους, 
«γαλακτώδη», ανδρικά δάκρυα από σπέρμα (στη μοναδική, 
αλληγορική σκηνή του φιλμ - σπαρακτικό εφιάλτη της 
Μαντλέν) . Ζουν και πεθαίνουν, αρτιμελείς ή μη, ανάλογα με 
τα κέφια των ανδρών. 
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Επώδυνο, ειλικρινές δράμα χαρακτήρων 
και κοινωνικού προβληματισμού, που 
ενδείκνυται σε όσους αντιμετωπίζουν το 
σινεμά ως αποκαλυπτικό παράθυρο στον 
κόσμο, και όχι μόνο ως απόδραση διασκέ-
δασης. Η άνιση και ενίοτε υπερβολική 
δραματοποίηση των δρώμενων στο δεύ-
τερο μέρος του φιλμ, δηλώνει εμφανώς 
και τα αδιέξοδα του σκηνοθέτη.

Ο Μπονελό δεν κρίνει και δεν πατρονάρει. 
Ούτε τις μεν, ούτε τους δε. Και, κυρίως, ούτε 
το θεατή. Και δεν ελπίζει…  Απλά, παρα-
κολουθεί τα μυστικά, τα ψέματα και την 
άφατη υποκρισία της κοινωνίας, έτσι όπως 
εκδηλώνεται μέσα στους τέσσερις τοίχους 
ενός οίκου… ενοχής. Εκεί όπου δεν υπάρχει 
ίχνος ερωτισμού ή ερωτικής επιθυμίας. Παρά 
μόνο καταχρηστικό, κλινικό σεξ, ως άσκηση 
εξουσίας και έκφανση υποταγής στα κοινω-
νικά πρέπει. Εκεί όπου και τα αρσενικά είναι 
εγκλωβισμένα, αποκλεισμένα σε συγκεκρι-
μένες, κοινά αποδεχτές συμπεριφορές (αφού, 
για παράδειγμα, θέλουν, αλλά δεν μπορούν 
να παντρευτούν μια πόρνη). Εκεί όπου εισβά-
λουν μουσικές και pop τραγούδια πολύ μετα-
γενέστερων εποχών, καθώς και εικόνες από 
τους δρόμους της ντροπής του σύγχρονου 
Παρισιού. Για να προσδώσουν εύστοχη δια-
χρονικότητα στα δρώμενα και να μας θυμί-
σουν την παντοτινά ακούραστη δικτατορία 
του φυσιολογικού, που δεν επιτρέπει στην 
περίφημη Ισότητα να ξεφύγει από μια χρυσή, 
τυπική, στάσιμη και πνιγηρή μετριότητα. 
Αφήνοντάς μας ανεξίτηλα χαραγμένους.

οfficial site

official trailer

imdb

facebook page

link me

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

http://www.petrinifilmes.com/apollonide
http://www.youtube.com/watch?v=mku-r2CrIEM&feature=fvst
http://www.imdb.com/title/tt1660379/
https://www.facebook.com/pages/LApollonide-souvenirs-de-la-maison-close/215070645204518
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ΣΟΥΠΕΡ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2011)

η γνωμη του mr. klein

Επιτέλους! Καλός 
ελληνικός (τόνισέ το γερά 
το λου, τα παιδιά είναι 
από Θερμαϊκό μεριά) 
σινεμάς που δε σου τα 
κάνει τσουρέκια (πιάσε 
έναν Τερκενλή, πείνασα)! 
Να βλέπει ο Σταν Λι 
και να ζηλεύει. Κανάς 
Αθηναίος, να μας κάνει 
άρχοντες κι εμάς, δεν 
υπάρχει; 

Ο Κάπτεν Φ.ΡΟΜ έχει κάνει το Λευκό Πύργο... φρα-
πεδιά, ενώ μαζικές παραγγελίες για πιτόγυρα σπάνε 
τα τηλέφωνα των σουβλατζίδικων της συμπρωτεύ-
ουσας. Μόνη ελπίδα το αφύσικα πανίσχυρο, κρυφό 
alter ego ενός δημοσιογράφου χριστιανικού περιοδι-
κού. Ο Σούπερ Δημήτριος!

Είναι πουλί; Είναι αεροπλάνο; Όχι, είναι η πιο αστεία φαντα-
σμαγορική μηδαμινού προϋπολογισμού εγχώρια παραγωγή 
που είδαμε ποτέ. Και όχι μόνο αυτό, είναι sci-fi παρωδία! Με 
2.000 ευρώ, ένα camcorder, την αφιλοκερδή συνδρομή δεκά-
δων πολιτών και τις ultra δυνάμεις του ταλέντου της, η κολε-
κτίβα OTiNaNAi εκτοξεύει απ’ την Ξεσαλλονίκη ένα μικρό 
Marvel, που πατάει (πάνω σ)το «Superman» για να διακωμω-
δήσει τοπική αυτοδιοίκηση, θρησκεία, αστυνομία, Τέταρτη 
Εξουσία και μαύρη εργασία.

Είδος 
Κωμωδία Επιστημονικής 
Φαντασίας

Σκηνοθεσία 
Γιώργος Παπαιωάννου 

Καστ 
Δημήτρης Βαϊνάς,  
Πάρης Παπαδόπουλος,  
Όλγα Σφέτσα,  
Τάσος Μασιάς,  
Σπύρος Παπανούμ

Διάρκεια 
109’

Διανομή 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

του Άγγελου Μαύρου

19 aπριλιου 2012
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«Κάψε το Σενάριο» (είναι από ατσάλι, δεν 
έχει ανάγκη) και «λιώσε» (σ)τις green screen 
πατέντες του «District 9», το εντελές arte 
povera φινίρισμα του «Orgasmo», τις γωνίες 
λήψεις του «Sabotage» των Beastie Boys από 
το Σπάικ Τζονζ, την προσοχή στη λεπτο-
μέρεια του «Austin Powers», ακόμα και το 
«Jesus Christ Vampire Hunter» (το... θεϊκό 
σουρπρίζ στην κορύφωση). Όλα μαζί την 
πέφτουν, όχι στο δάσος του Σέιχ Σου, στον 
ανηλεή Βόρειο κόντρα σωβινισμό των «Ράδιο 
Αρβύλα», για μία περιπετειώδη φάρσα υπε-
ρηρώων, όπου ο Βαρδάρης κατεβάζει επίσης: 
τροπές μελό υιοθεσίας, στιγμές σπαγγέτι 
γουέστερν, νύξεις φουστανέλας, ένα cartoon 
και μία διακοπή για 3 άπαιχτες διαφημίσεις. 
Άσκηση ύφους με τα όλα της όπου θριαμ-
βεύει το - πολύ - καλό του 2D/3D animation, 
modelling και compositing, της ανεύρεσης 
και χρήσης χώρων στη Νύμφη του Θερμα-
ϊκού, και του πρωτότυπου soundtrack (που 
βαράει από μπουζούκι μέχρι μέταλλο).

Εξυπακούεται ότι υπάρχει κρυπτωνίτης. 
Είναι η καφενειακή λεωφόρος - μη - Νίκης 
του ρομάντζου και αρκετών γκαγκ, το τρά-
βηγμα όχι του παχέος «λ» αλλά του ρυθμού 
κάποιων σκηνών και η μπέρτα υποκριτικής 
που... σκίζεται στα πιο αδύναμα «Σκερτσά-
κια». Το ότι οι εν λόγω «Απίθανοι» το γνωρί-
ζουν και αυτοσαρκάζονται (προσέξτε τη θεω-
ρητική φύση του debate στο «ταινίας μέσα σε 
ταινίας» σπάσιμο του τέταρτου τοίχου στην 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Βραβείο Κοινού (πρόσεξε το «Κοινού») 
στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, σου λέει 
κάτι; Επισκέπτη του Comicdom, για χάρη 
του θα δεις ξανά ελληνικό. Αν ψήφιζες 
Ψωμιάδη, είσαι (μ)ΠΑΟΚ άνω των -ήντα ή 
«Αγέλαστος Πέτρα», δε θα σε αρέσει... 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

κατακλείδα), αποδεικνύει όχι μόνο το υπόβα-
θρο δεξιοτήτων κι έμπνευσης αλλά και την 
έγνοιά τους να το... σώσουν - και ως προϊόν. 
Το ότι αφενός ουδεμία εταιρεία διανομής 
διείδε (με τι ακτίνες, γάμα;) τις εμπορικές 
προδιαγραφές και δυνατότητές του και αφε-
τέρου απουσιάζει (with a bang) απ’ τις υπο-
ψηφιότητες της Ακαδημίας για τα καλύτερα 
οπτικά εφέ, ξεμπροστιάζει τους εδώ κακούς, 
δώθεν κακείθεν, της... ιθαγενούς Έβδομης 
Τέχνης. Στην τελική, ο «Σούπερ Δημήτριος» 
θα νικήσει. ΑΥΤΗ η Μακεδονία είναι - και 
είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό - ελληνική...

http://www.superdemetrios.gr/
http://www.youtube.com/watch?v=S4d1BAbRR8s
http://www.imdb.com/title/tt2071601/
https://www.facebook.com/super.demetrios
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ΑΝΑΨΕ ΜΕ (2011)
(FÅ MEG PÅ, FOR FAEN)

η γνωμη του mr. klein

Κορίτσι ανάφτρα από τη 
Νορβηγία, άσε με να γίνω 
το χέρι σου! Ή πέρνα από 
τα μέρη μας για Greek 
summer, να σε μάθω κι 
άλλα απαραίτητα για να 
πορεύεσαι σωστά...

15χρονη άβγαλτη με κύρια ασχολία τη... μακακία, 
γίνεται θέμα στο σχολείο όταν συμμαθητής, που 
αυτή επιθυμεί, της τον ακουμπάει (κυριολεκτικά) και 
τον ξεμπροστιάζει. Ούτε καν απ’ τις επιστήθιές της 
πιστευτή, με τη μαμά ν’ ανησυχεί και το mojo της να 
την ποδηγετεί, από πoιον θ’ ακουστεί (εκτός απ’ την 
αγαπημένη της τηλεφωνική σεξογραμμή);

Την Άλμα («καρδιά» στα λατινικά) την τρώει το... πιπί της! 
Πρόστυχα ευπρόσδεκτη η (δια)στροφή του πλήθους εμπει-
ριών στα 35 mm τεστοστερονικού μοτίβου sweet sixteen 
ανδροπορτρέτων, κοντά στο σουηδικό classic «Fucking  
Amal» η - ετερό εδώ - στύση ιστορίας, όχι έκφυλο εντέλει  
το ξαπλάρισμα ενός βιβλίου της Νορβηγής Όλαουγκ Νίλσεν 
στο πανί από μία πρωτάρα στο φιξιόν ντοκιμαντερίστρια 
συμπατριώτισσά της. Καρπός της συνεύρεσής τους, ένα 
μπαλαντοειδώς κομεντί μπούστο ορμονικών ανησυχιών που 
βάζει χέρι στην ανέραστη επαρχία και στο «κάτσε καλά» 
των κοινωνικών (σπίτι - φίλες - σχολείο - χωριό) επιταγών 
με θέμα - θέλγητρο τη λίμπιντο ως αίτημα φύλου και ως 
ξύπνημα στην ενηλικίωση.

19 aπριλιου 2012

Είδος 
Κομεντί

Σκηνοθεσία 
Γιάνικε Σίσταντ Γιάκομπσεν

Καστ 
Ελέν Μπέργκσχολμ, 
Μαλίν Μπιορχούβντε, 
Ενριέτε Στέενστρουπ, 
Μπεάτε Στόφρινγκ,  
Ματίας Μίρεν

Διάρκεια 
76’

Διανομή 
ODEON

του Άγγελου Μαύρου
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Είστε ζευγάρι στην εφηβεία, σας φτιάχνει 
και η Σκανδιναβία; Βγάλτε τα μάτια σας. 
Μετά την προβολή...

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

Φαντασιώσου τριολέ το «Saved» (το συμπε-
φωνημένο των ταμπού και η περιθωριοποί-
ηση ως ανωμαλιάρη ενός ιδαλγού), το «Easy 
A» (το «βγάλε φίκι φίκι βρώμα») και το 
«Πυρετός στο Αίμα» (η ανεκπλήρωτη επι-
θυμία ως ματαίωση) κι έχεις καμακιάσει το 
κονέ, ενώ εικαστικά η νυμφιδιακή παλέτα 
του «Αυτόχειρες Παρθένοι» «το κάνει» 
με τη λευκασμένη άλω του Μπεντ Χάμερ. 
Παρθένα στο κουρμπέτι, το πιπίνι - κουκλί 
Μπέργκσχολμ δεν κάμπτει όλες τις υποκρι-
τικές αναστολές του, η ερωτική επιφοίτηση/
νουθέτηση του αγορίνα - σκοτεινού αντικεί-
μενου του πόθου και το αγκαζάρισμα slacker 
boyfriend από κολλητή είναι δύο καταστασι-
ακού Κάμα Σούτρα στάσεις (υπερ)βολικές για 
την πλοκή (και την ηδονή του θεατή), αλλά 
έτσι... τελειώνει η χειραφέτηση: ως ονείρωξη. 
Είναι κι αυτό της ηλικίας. Άσε το οργασμένο 
νιάτο να εκφραστεί...

http://turnmeondammit.com/
http://www.youtube.com/watch?v=34520f_nrSs
http://www.imdb.com/title/tt1650407/
https://www.facebook.com/FaMegPaForFaen
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MAGIC HOUR (2012)

η γνωμη του mr. klein

Είναι δύο και πάνε. Και 
πάνε. Και πάνε. Και ο 
ένας από δαύτους είναι 
ο Ρένος Χαραλαμπίδης. 
Θέλεις να το πάω και 
παρακάτω; 

Απολυμένος και κερατωμένος συναντά αποτυχημένο 
κινηματογραφιστή, νυν ρεσεψιονίστ ξενοδοχείου 
ημιπαραμονής και οδηγό… νεκροφόρας! Οι δυο τους 
φεύγουν για ένα ταξίδι φυγής και ενδοσκόπησης.

Σκηνοθέτης καταγραφής της νοσταλγίας στα «Peppermint» 
και «Uranya», ο Κώστας Καπάκας αλλάζει γραμμή και από 
την παραδοσιακή παραγωγή μεγάλων προσδοκιών, δοκιμάζει 
να γυρίσει με μικρό συνεργείο, περιορισμένο budget και «χει-
ροποίητο» στιλ. Το αποτέλεσμα τον δικαιώνει εν μέρει, αφού 
το «Magic Hour» δίνει την εικόνα μιας σωστά επαγγελματι-
κής δουλειάς, κι ας έχει γυριστεί μόνο με την HD κάμερα μιας 
φωτογραφικής μηχανής! Η εμπειρία χρόνων που διαθέτει 
(και στη διαφήμιση) ο Καπάκας, μαζί με τη φωτογραφία του 
Γιάννη Δασκαλοθανάση, δίνουν το καλύτερο δυνατό αποτέ-
λεσμα.

Αυτά ως προς τα τεχνικά, που είναι και οι αρετές του φιλμ. 
Γιατί υπάρχει και το περιεχόμενο. Οι δύο ήρωες μιλούν για 
τις ταινίες «χωρίς υπόθεση», λέγοντας πως «είναι έτσι για 
να βρίσκονται πιο κοντά στη ζωή». Ο Καπάκας επιχειρεί να 
γυρίσει μια ιστορία προσωπικής κρίσης μέσα στο περιβάλλον 
της οικονομικής κρίσης. Στο σινεμά, όμως, ακόμη κι ό,τι βρί-

Είδος 
Κομεντί

Σκηνοθεσία 
Κώστας Καπάκας

Καστ 
Ρένος Χαραλαμπίδης,  
Τάσος Αντωνίου

Διάρκεια 
95’

Διανομή 
FEELGOOD

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

19 aπριλιου 2012



PAGE 19 

σκεται πολύ κοντά - και με γρήγορα αντανα-
κλαστικά - στη ζωή, δεν παύει να χρειάζεται 
και την υπόθεσή του...

Σ’ αυτό το buddy movie αντίθετων χαρα-
κτήρων, που έχει στους τίτλους έναρξης μια 
βόλτα σε τρενάκι του λούνα παρκ, οι εντυ-
πώσεις εκτίμησης και απογοήτευσης μοιά-
ζουν με απότομο rollercoaster. Μια στιγμή 
ειλικρίνειας διαδέχεται μια σκηνή άτσαλου 
χιούμορ. Ένα ημιτελές σχόλιο για το κινημα-
τογραφικό σύστημα παραγωγής, καταλήγει 
σ’ ένα φινάλε που «στέλνει» τους ήρωες στον 
ουρανό, αλλά όχι και προς την απογείωση 
της ταινίας, αφού δε διατηρεί μια κάποια 
συνολική συνέπεια.

Οι ταινίες με λιγοστούς χαρακτήρες (μόλις 
δύο εδώ!) χρειάζονται δυνατούς ηθοποιούς. 
Ο Τάσος Αντωνίου, που υποδύεται το διστα-
κτικό καθημερινό τύπο, το κάνει αλλά όντας 
ένας πραγματικός διστακτικός καθημερινός 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Είσαι μέσα για buddy road movie με 
μοτίβο «πού πήγε η ζωή μας»; Όλα μια 
χαρά. Εκτός αν ψάχνεις την περιπλάνηση 
με λίγο περισσότερο και καλύτερο χιού-
μορ και, πιο ουσιαστικά, με ολοκληρωμέ-
νους χαρακτήρες...

official trailer

imdb

facebook page

link me

τύπος και όχι μια κινηματογραφική περσόνα. 
Απέναντί του, ο Ρένος Χαραλαμπίδης παίζει 
το... Ρένο Χαραλαμπίδη που υποδύεται ένα 
«χαραλαμπιδικό» χαρακτήρα. Μαγεία;

http://www.youtube.com/watch?v=Ers2X31v6pM
http://www.imdb.com/title/tt2130120/
https://www.facebook.com/pages/Magic-Hour/148699455153521
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ΑΝΟΙΧΤΑ  
ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ (2011)

η γνωμη του mr. klein

Ντοκιμαντέρ για Έλληνες 
rappers; Όχι yo, αδερφέ. 
LOL! ΕΤ1 στη μία το 
πρωί, όχι σε τα μας!

Rappers στιχοπλόκοι στα ελληνικά βγάζουν γλώσσα 
καθόλου χύμα για ό,τι (αισθάνονται πως) πρέπει και 
γίνονται η φωνή της νέας γενιάς. Οι απόψεις, το μετιέ 
και το έργο τους γυρίζουν πάνω στο πλατώ. Featuring 
κάποιους καλεσμένους…

Είναι αποδεδειγμένα πλέον ο επίσημος MC στο εκράν μίας 
ολόκληρης σκηνής του πενταγράμμου ο σκηνοθέτης του 
«Χιπ Χοπ Ρυθμοί και Ρίμες». Και αν, ωστόσο, εδώ καθάρισε 
τον ήχο της αφήγησης βάζοντας mute στα φιξιόν σκετς που 
φλυαρούσαν στο τεκμηριωτικό ντεμπούτο του, σε ένα μελ-
λοντικό «Phase 3» του εγχειρήματός του να αρθρώσει το the 
big picture (ή τη μαγική εικόνα;) του εδώ παρακλαδιού της 
κουλτούρας που το έσκασε απ’ τα γκέτο, θα απαιτηθεί από το 
crowd να πει περισσότερα, σημαντικότερα, καλύτερα.

Όπως και οι «Ορθολογιστές» του είδους, ο μη «Αιρετικός» 
doc jockey έχει συνεντευξιάσει τους κορυφαίους τροβα-
δούρους (σε themes της τέχνης τους από την πρέζα και το 
ρατσισμό ως την παγκόσμια «Νέα Τάξη Πραγμάτων» και την 
πόλη), βιντεοκλιπάρει αντιπροσωπευτικά τραγούδια τους, 
μιξάρει με συναυλιακό υλικό, σαμπλάρει πλάνα αρχείου 
και προμοτάρει το cut up με guest ομιλούσες κεφαλές. Εδώ 
είναι που πηδάει περισσότερο η βελόνα: ο Γιώργος Τσεμπε-
ρόπουλος και ο Κωνσταντίνος Τζούμας εκφράζονται με την 

Είδος 
Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία 
Νίκος Σκαρέντζος

Διάρκεια 
80’

Διανομή 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

του Άγγελου Μαύρου

19 aπριλιου 2012
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ιδιότητα του ξερόλα άνθρωπου της Τέχνης, 
η Σώτη Τριανταφύλλου τα λέει σωστά αλλά 
ημι-στήνεται κι η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη 
παίζει θέατρο ως θαυμάστρια.

Το «στίχοιμα» έχει κερδηθεί με τους Τζίμη 
Πανούση - Λίνα Νικολακοπούλου, το 
«Flowjob» κρατάει το beat, ο άσχετος θα 
εκπλαγεί από την ελευθεροστομία, την 
πολιτική θέση και τα υψίπεδα της ποίησης 
και ο «Εύνους» γνώστης θα φρασάρει μαζί 
με τον εκάστοτε «Ηχοκράτορα (ALX» ή όχι). 
Αλλά πρόσθεσε το ότι το ανώνυμο fan base 
εδώ δεν έχει ποτέ πρόσωπο ή λόγο, συν τις 
αφέλειες που ενίοτε ξεστομίζονται, και οι 
λέξεις βγαίνουν μισές απ’ τα λαρύγγια ως το 
soundsystem. Λιγότερη... ομοιοκαταληξία στο 
επόμενο long play. Yo...

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

«Κριτής Διαρρήκτες», «Rajastarr», όσους 
είναι σε εισαγωγικά στο άνωθεν κείμενο. 
Τους ξέρεις; Είσαι ήδη Ταινιοθήκη (πρώτη 
φορά έρχεσαι, cool). Πας (μη «Ραψωδός) 
Φιλόλογος» μπορεί να ξαφνιαστεί ευχά-
ριστα. Μακριά οι οπαδοί του «άλλου» 
ντόπιου ρεπερτορίου (από Κιάμο μέχρι 
Χατζηγιάννη).

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?v=aq-SuL01Jtc
http://www.imdb.com/title/tt2055588/
https://www.facebook.com/AnoixtaMicrofona
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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ  
ΜΗΧΑΝΗ (1929) 
(CHELOVEK S KINO-APPARATOM)

η γνωμη του mr. klein

Είχε κατεβάσει «πράμα» 
ο τύπος, δεν παίζει 
διαφορετικά! Αλλά 
το είχε, ρε παιδί μου, 
δεν ήτανε κι ο Νίκος ο 
Σούλης. Άμα σε κόφτει 
να δεις μοντερνιά του ’29, 
περπάτα το.

Μια ημέρα από την καθημερινή ζωή της μετα-επα-
ναστατικής Μόσχας, από το ξημέρωμα ως το βράδυ, 
μέσα από το φακό ενός από τους αδιαμφισβήτητους 
πρωτοπόρους του σύγχρονου σινεμά. 

Όταν κοιτάξει κανείς την ημερομηνία παραγωγής του 
«Ανθρώπου με την Κινηματογραφική Μηχανή», σίγουρα 
παθαίνει κάτι. Έχουν περάσει πάνω από ογδόντα χρόνια, 
διάστημα που πολύ φοβάμαι, όσον αφορά τον κινηματο-
γράφο του μέλλοντος, θα έχει το ισοδύναμό του σε αιώνες. 
Λίγες ταινίες με τόσο βάρος και τόσους μύθους στους ώμους 
τους μπορούν να διεκδικούν ακόμη τη φρεσκάδα τους και 
το ξάφνιασμα της έκπληξης στα μάτια ενός «αθώου» θεατή. 
Ήδη, ο τίτλος μαρτυρά ότι δεν έχουμε να κάνουμε απλά με 
μια ταινία αλλά με μια απόλυτη δήλωση, ένα κινηματογρα-
φικό μανιφέστο. 

Ο επαναστάτης μπολσεβίκος Τζίγκα Βερτόφ, μαζί με τον 
αδελφό του και μέγιστο οπερατέρ Μιχαήλ Κάουφμαν, έβγαι-
ναν στους δρόμους αναζητώντας να συλλάβουν «τη ζωή στο 
απρόοπτο», όπως έλεγαν, τοποθετώντας την παν-οπτική 
κάμερα - μάτι τους στα πιο απίθανα μέρη που μπορεί να 
φανταστεί κανείς, σκάβοντας, για παράδειγμα, έως και κάτω 
από τις ράγες ενός τρένου. Και επειδή η ευφυώς μονταρι-
σμένη πραγματικότητα είναι πάντα πιο πραγματική και, 
κυρίως, απείρως πιο συναρπαστική από την ίδια τη ζωή, 
αναδιοργάνωναν την πιο βαρετή ρουτίνα σε μια ρηξικέλευθη 
μυθοπλασία επικών διαστάσεων. Η ταινία, άλλωστε, αρχί-
ζει και τελειώνει σε μια κινηματογραφική αίθουσα, όπου οι 
θεατές (όπως και εμείς) ξεκινούν να παρακολουθούν... τον 
«Άνθρωπο με την Κινηματογραφική Μηχανή».

Ναι, όντως, εδώ μιλάμε για πρωτοπορία που βγάζει... μάτι 
και, μαζί, για τη γέννηση - σε μεγάλο βαθμό - του λεξικού της 
κινηματογραφικής γλώσσας με υλικά βγαλμένα αυστηρά από 

Είδος 
Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία 
Τζίγκα Βερτόφ

Διάρκεια 
68’

Διανομή 
NEW STAR

του Λευτέρη Αδαμίδη
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την κουζίνα της πραγματικότητας, σερβιρι-
σμένα, όμως, μέσα από εφέ, freeze frame, 
split screen, slow motion, διπλοτυπίες κι 
animation. Δεν είναι τυχαίο που επάνω της 
έσκυψαν ευλαβικά από τον Γκοντάρ μέχρι 
ολόκληρη τη γενιά του MTV και του video 
clip, κατακλέβοντας θεωρία και πράξη.  

Ταυτόχρονα, ο Βερτόφ έβαζε εδώ θεμέλια για 
ένα ολόκληρο σχεδόν είδος ντοκιμαντέρ που 
θα μπορούσε να συνοψιστεί ως «πορτρέτο 
της πόλης», λαμβάνοντας, στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, συμφωνικές διαστάσεις. Η μεγα-
λούπολη και οι άνθρωποί της είναι οι από-
λυτοι πρωταγωνιστές, σε αυτή την κινημα-
τογραφική αποθέωση του μοντερνισμού και 
της μητρόπολης που υπόσχεται την έλευση 
της νέας εποχής, πόσω μάλλον μιας επανα-
στατικής εποχής. Παραφράζοντας τη γνωστή 
ρήση, η ζωή και ακόμη περισσότερο η επα-
νάσταση είναι, δυστυχώς, βραχείες, η τέχνη 
σίγουρα μακρά και αυτό εδώ είναι ένα από 
τα θεμελιώδη αριστουργήματα του σινεμά. 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ταινία cine qua non με τη βούλα για 
όσους θέλουν να ξέρουν από πού ήρθε ένα 
μεγάλο κομμάτι του μοντέρνου σινεμά 
και του ντοκιμαντέρ ειδικότερα, μια δια-
χρονική απόλαυση που σε αφήνει με το 
στόμα ανοιχτό. Εκτός κι αν την έχεις ήδη 
δει στη soundtrack εκδοχή των Cinematic 
Orchestra.

movie clip

imdb

facebook page

link me

https://www.youtube.com/watch?v=00ZciIC4JPw
http://www.imdb.com/title/tt0019760/
The Man with the Movie Camera
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