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Φεβρουάριος 2012. Όλοι ζουν 
την υστερία των Όσκαρ και το 
παράδοξο timing, να θεωρούνται 
φαβορί στις βασικές κατηγορίες 

το «The Artist» του Μισέλ Αζαναβίσιους 
και το «Hugo» του Μάρτιν Σκορσέζε, μοιά-
ζει με κακό ανέκδοτο! Δύο όμοιες θεματικά 
ταινίες, που πατάνε πάνω στην περίοδο του 
βωβού κινηματογράφου και μας θυμίζουν τι 
σήμαινε το σινεμά στο ξεκίνημά του, έπρεπε 
να κοντραριστούν. Δυστυχώς. 

Από τη μια, το αγαπημένο φιλμ της Ακα-
δημίας (κι ας είχε λιγότερες υποψηφιότη-
τες), ένα θαυμαστά ευρηματικό παιχνίδι 
με το χτες, που έκανε το «Singin’ in the 
Rain» να μοιάζει με σύγχρονο remake 
του! Από την άλλη, η εξομολόγηση του 
Σκορσέζε σε αυτό που αγάπησε περισ-
σότερο σε όλη του τη ζωή κι ένα μήνυμα 
προς το σημερινό θεατή, να επιστρέψει 
στη μαγεία της μεγάλης οθόνης. Μπορεί 

ο Σκορσέζε να μη νίκησε (η λύπη ήταν 
εμφανώς ζωγραφισμένη στο πρόσωπό 
του εκείνη τη βραδιά...), όμως, η Ιστο-
ρία του κινηματογράφου πρόσθεσε στην 
τεράστια λίστα της ακόμη δύο τίτλους 
κλασικούς (από γεννησιμιού τους!), 
άσχετα με το πόσο θα διχάζουν (για τα 
βραβεία τους) στο μέλλον...

Για εξώφυλλο του μήνα, σε τούτο το pdf, 
επέλεξα το φιλμ του Σκορσέζε, όχι μόνο 
επειδή το «The Artist» είχε ξεκινήσει να 
προβάλλεται από τα τέλη του Δεκέμβρη, 
αλλά γιατί το «Hugo» ήταν μια από τις 
σπάνιες ταινίες που μ’ έκαναν να κλάψω 
στο σινεμά. Με μια θέρμη ευτυχίας, από 
την ομορφιά των εικόνων και το υπέροχο 
«μυστικό» της. Έτσι πρέπει να είναι το 
σινεμά. Και αυτό το σινεμά θ’ αναζη-
τούμε μέσα από το FREE CINEMA.

Editorial
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Hλίας Φραγκούλης

http://iliaskyriazis.com/
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THE MUPPETS (2011) 

Είδος 
Κωμωδία Μιούζικαλ  

Σκηνοθεσία 
Τζέιμς Μπόμπιν

Καστ 
Τζέισον Σίγκελ,  
Εϊμι Άνταμς,  
Κρις Κούπερ,  
Ρασίντα Τζόουνς,  
Τζακ Μπλακ

Διάρκεια 
103’

Διανομή  
FEELGOOD

φεβρουαριοσ 
02/02

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Ο θίασος των Muppets έχει διαλυθεί κι ο καθένας 
έχει πάρει το δρόμο του, ενώ το στούντιό τους ρημά-
ζει από την εγκατάλειψη. Ο μόνος που τα θυμάται, 
πια, είναι ο Γουόλτερ, ο πιο φανατικός οπαδός τους. 
Όταν μαθαίνει για το σχέδιο ενός μεγιστάνα του 
πετρελαίου, που θέλει να κατεδαφίσει το στούντιο για 
γεώτρηση, θα επιχειρήσει να συγκεντρώσει ξανά την 
παλιά παρέα.

Έχουν περάσει 35 χρόνια από το ντεμπούτο των Muppets 
στην τηλεόραση, και όποιος έχει μεγαλώσει βλέποντας τα 
shows τους (ή τις αμέτρητες επαναλήψεις τους), δεν μπο-
ρεί παρά να νιώθει ένα κύμα χαράς να τον διαπερνά όταν 
ακούγεται το «It’s time to play the music/ it’s time to light the 
lights...». Το «Muppet Show» και οι ταινίες που το ακολούθη-
σαν, με τη μεταδοτική τους ευφορία και το έξυπνο χιούμορ 
τους, δημιούργησαν ένα δεμένο πυρήνα πιστών fans. Η ται-
νία που έγραψε ο πρωταγωνιστής της, Τζέισον Σίγκελ, προ-
βάλλει ιδιαίτερα το στοιχείο του fun. Άλλωστε, και ο ίδιος  
το διαθέτει, όπως είχε δείξει και στη σκηνή του κουκλοθέ-
ατρου, στο φινάλε του «Όταν με Παράτησε η Σάρα». Πολύ 
σωστά - και έξυπνα - ο Σίγκελ χρησιμοποίησε αυτό το στοι-
χείο για να συνδέσει την παλαιότερη γενιά θεατών με τη νέα. 
Πολλοί, εξάλλου, από όσους μεγάλωσαν με τα Muppets, είναι 
πλέον γονείς και θα ήθελαν να δείξουν στα παιδιά τους την 
παρέα που τους διασκέδασε στην παιδική τους ηλικία. Το 
«Muppet Show» ήταν πάντοτε το show για όλη την οικογέ-
νεια, που δεν απέκλειε τους ενήλικες.

Σε αντίθεση με την «ασφάλεια» που χαρακτηρίζει την κατεύ-
θυνση που παίρνουν οι περισσότερες οικογενειακές ταινίες, 
το «The Muppets» παίρνει ένα ρίσκο. Παρουσιάζει το θίασο 
σαν ένα ξεχασμένο, παρωχημένο θέαμα, αταίριαστο με ό,τι 
θεωρείται ότι «πουλάει» σήμερα. Ταυτόχρονα, στηρίζεται 

η γνωμη του mr. klein

Είναι τα Muppets σήμερα 
κι έχουνε πάθει κάτι σαν 
την ελληνική οικονομία, 
αλλά θα τη βρουν την 
άκρη στο τέλος, μωρέ. 
Κι έχει και τραγουδάκια. 
Κι είναι σα να σε πήγε 
σινεμά το σχολείο σου, 
στην τετάρτη δημοτικού. 
Σνιφ. 
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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; 

Η επιστροφή των Muppets στη μεγάλη 
οθόνη είναι μια γιορτή νοσταλγίας για 
τους... παλαιότερους κι ένα πάρτι γνωρι-
μίας για τα παιδιά που δεν τα είχαν γνω-
ρίσει μέχρι τώρα. Μπορεί να μην ομιλούν 
την ελληνική, αλλά κανείς δε θα αρνηθεί 
να τα συνοδεύσει στην αίθουσα και να 
τους εξηγεί τα πάντα. Αρκεί να μην έχει 
πλαντάξει στο κλάμα...

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

στον παράγοντα της νοσταλγίας, χωρίς, 
όμως, να γίνεται ρετρό. Είναι μια ισορροπία 
αρκετά δύσκολη, που, όμως, η ταινία κατα-
φέρνει να κρατήσει με απόλυτη επιτυχία.

Πέρα από το ελαφρύ μελό της νοσταλγίας,  
το «The Muppets» έχει χορό, ωραία τραγού-
δια, αμέτρητα cameo (ανάμεσά τους o Μίκι 
Ρούνεϊ, η Γούπι Γκόλντμπεργκ, ο Ζακ Γκα-
λιφιανάκις) και φυσικά τον Κέρμιτ, τη Μις 
Πίγκι και όλα τα άλλα Muppets. Στο «ανθρώ-
πινο» μέρος του καστ, ο Τζέισον Σίγκελ και 
η Εϊμι Άνταμς πατάνε άψογα ανάμεσα στην 
goofy κωμωδία και τις νότες συναισθήματος.

http://disney.go.com/muppets/
http://www.youtube.com/watch?v=LWPmlTQAxpc
http://www.imdb.com/title/tt1204342/
https://www.facebook.com/muppets
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ΑΔΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ (2011) 

Είδος 
Δραματική Κομεντί

Σκηνοθεσία 
Φίλιππος Τσίτος

Καστ 
Αντώνης Καφετζόπουλος, 
Θεοδώρα Τζήμου,  
Χρήστος Στέργιογλου

Διάρκεια 
109’

Διανομή 
FEELGOOD

φεβρουαριοσ 
02/02

η γνωμη του mr. klein

Μου έδωσαν το tip πως 
είναι «καουρισμακικό» 
(για καλό...). Αφού ξέρεις 
τον τίτλο. Αφού ξέρεις 
τι μιζέρια θα φας. Άδικο 
δεν είναι να τα σκάσεις κι 
από πάνω; Εμένα μη με 
ρωτάς, έκανα έναν ύπνο 
priceless. 

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Ανακριτής με κρίση συνείδησης, αποφασίζει ν’ αλλά-
ξει ζωή και να πάψει να υποστηρίζει το άδικο. Δολο-
φονεί, όμως, τυχαία έναν εκβιαστή. Ένα χαμένο 
χρηματικό ποσό γίνεται αιτία να γνωρίσει και να ερω-
τευτεί μια καθαρίστρια.

Ο Σωτήρης, ο κεντρικός ήρωας του «Άδικου Κόσμου» είναι 
ένας άνθρωπος που πιστεύει στην ειλικρίνεια, ενώ γνωρίζει 
ότι ο υπόλοιπος κόσμος είναι ανειλικρινής. Ο Φίλιππος Τσί-
τος, στη δεύτερη ταινία του (μετά την «Ακαδημία Πλάτω-
νος»), δε δίνει εξηγήσεις για το τι είναι αυτό που προκαλεί 
την αλλαγή στάσης του ήρωά του. Είναι μια αντίδραση σε 
χρόνια σιωπής μπροστά στο άδικο, η πλήξη που προκαλεί η 
παράδοση στη συνήθεια, η ανάγκη να νιώσει ανθρωπιά μέσα 
σ’ ένα περιβάλλον σκληρότητας; Ό,τι κι αν είναι, αφήνει το 
Σωτήρη απροετοίμαστο, να πατάει σε άγνωστο περιβάλλον.

Οι υποθέσεις στοιβάζονται στο πάνω μέρος του φοριαμού, 
όπου ο Σωτήρης πετάει τους φακέλους με τις καταθέσεις. 
Η δουλειά που κάνει δεν τον ενδιαφέρει πια γιατί την έχει 
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Ο Φίλιππος Τσίτος επιχειρεί να συνδυά-
σει δράμα, κωμικές στιγμές, μια ερωτική 
ιστορία και αστυνομικό μυστήριο. Χωρίς 
ν’ ακολουθεί τους κανόνες κανενός από 
αυτά τα είδη, κινηματογραφεί με αργούς 
ρυθμούς και έμφαση στα πρόσωπα. 
Ρισκάρεις;

συνδέσει, όχι με την απονομή δικαιοσύνης, 
αλλά με τη συνέχιση του άδικου. Κι όταν 
προσπαθήσει να επέμβει και να διορθώσει τα 
πράγματα, θα βρεθεί δολοφόνος, «τιμωρημέ-
νος» επειδή θέλησε ν’ αλλάξει τη ροή τους. 
Η αφαίρεση μιας ζωής, ακόμη και ενός εκβι-
αστή, μπορεί να είναι ύβρις. Ωστόσο, για τον 
τρόπο που λειτουργεί το σύστημα, ύβρις είναι 
και να προσπαθεί κάποιος να το αλλάξει.

Ο Τσίτος συνεχίζει να επηρεάζεται από τις 
ταινίες του Άκι Καουρισμάκι, κινηματογρα-
φώντας ένα μικροαστικό, σχεδόν μίζερο 
περιβάλλον, στο οποίο δίνει διεξόδους φυγής 
μέσα από το χιούμορ και τα αισθήματα των 
χαρακτήρων του. Περισσότερο ώριμος σκη-
νοθετικά και σεναριακά από την «Ακαδημία 
Πλάτωνος», είναι πιο σαφής στον τρόπο 
με τον οποίο παρουσιάζει τους ήρωές του. 
Ο θεατής, όμως, δεν παύει να θέλει να δει 
περισσότερη ιστορία, να μάθει πιο πολλά 
πράγματα γι’ αυτούς τους χαρακτήρες. 

Οι ηθοποιοί στους τρεις βασικούς ρόλους 
έχουν δημιουργήσει πειστικές φιγούρες.  
Ο Σωτήρης του Αντώνη Καφετζόπουλου 
κινείται ανάμεσα στην απορία για όσα συμ-

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

οfficial site

official trailer

imdb

facebook page

link me

βαίνουν γύρω του και την επιθυμία  
να ζήσει κάτι διαφορετικό. Ωραία, αλλά  
σε μία μονάχα νότα, είναι η φιγούρα της  
Θεοδώρας Τζήμου, ενώ είναι κρίμα που ο 
ρόλος του εξαιρετικού Χρήστου Στέργιογλου 
δεν αναπτύσσεται.

http://www.wrongmen.gr/
http://www.youtube.com/watch?v=TcgTVJWSOSE
http://www.imdb.com/title/tt1699758/
https://www.facebook.com/AdikosKosmos
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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ (2012)
(CHRONICLE)

η γνωμη του mr. klein

Τρεις τυπάδες έρχονται σε 
επαφή με κάτι εξωγήινο 
και γίνονται κάτι σαν 
super heroes. Και αντί να 
παρτάρουν και να ρίχνουν 
γκόμενες, τσακώνονται 
σαν γκόμενες! Είπαμε, 
ρε φίλε, επιστημονική 
φαντασία, αλλά μην τα 
γαμάς όλα.

Τρεις γυμνασιόπαιδες έρχονται σε επαφή με αλλό-
κοσμο αντικείμενο και αποκτούν υπερφυσικές δυνά-
μεις. Όταν συνειδητοποιήσουν πως ακόμη κι ο ουρα-
νός δεν έχει όρια γι’ αυτούς, οι τριβές μεταξύ τους ή 
η έλξη προς τη «σκοτεινή πλευρά» θα οδηγήσουν σε 
θανάσιμα έκτροπα και συγκρούσεις. 

Γυρισμένο σαν ψευδοντοκιμαντερίστικο home movie 
ενός από τους κεντρικούς του ήρωες, το «Χρονικό» μοιά-
ζει με πάντρεμα της «συμβαίνει τώρα» αισθητικής του 
«Cloverfield» (υποκειμενικά ή «αμοντάριστα» πλάνα, προφα-
νές ταρακούνημα από την κάμερα στο χέρι) με τη θεματική 
και αρκετές από τις ψυχαναλυτικές πτυχές του τηλεοπτικού 
«Heroes», σε μια ακόμη προσπάθεια των studios να λανσά-
ρουν ένα πιο indie hip προϊόν, με προοπτικές άμεσης ταύ-
τισης για τους πελάτες τους. Ίσως κάποιος πρέπει να τους 
θυμίσει πως, την ίδια στιγμή, η τηλεόραση αντεπιτίθεται με 
σειρές που δείχνουν καλύτερες κι από τις κινηματογραφικές 
παραγωγές...

Είδος 
Επιστημονικής Φαντασίας 

Σκηνοθεσία 
Τζος Τρανκ

Καστ 
Ντέιν ΝτεΧάαν, Άλεξ Ράσελ, 
Μάικλ Μπ. Τζόρνταν 

Διάρκεια 
84’

Διανομή 
ODEON

του Ηλία Φραγκούλη

φεβρουαριοσ 
02/02
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Ο Μαξ Λάντις (ο 26χρονος υιός του γνωστού 
σκηνοθέτη Τζον) έχει την καπατσοσύνη να 
στήσει την ιστορία του πάνω στο χτίσιμο 
των χαρακτήρων (ο αθλητικός γκομενά-
κιας, ο Πρόεδρος του δεκαπενταμελούς και 
ο troubled εσωστρεφής με το οικογενειακό 
δράμα), όμως, η εξέλιξη του σεναρίου προ-
δίδει τη μοίρα ή τους πραγματικούς ρόλους 
και των τριών ηρώων του, έως του σημείου 
να περιμένεις να δεις κάτι σαν αιματοκύλι-
σμα στο σχολικό prom dance («Carrie» είσαι 
εδώ;) ως κλιμάκωση του φινάλε. Ο Ντέιν 
ΝτεΧάαν υπηρετεί τις δυνάμεις του Κακού 
με υποκριτική πειθώ, ευτυχώς. Αλλά αυτό 
δεν τον διασώζει από το σεναριακό, στε-
ρεοτυπικό διασυρμό που θέλει τον outcast 
χαρακτήρα να μετατρέπεται σε δολοφονικό 
ψυχάκια!

Η χαρισματική σκηνοθεσία του Τζος Τρανκ, 
η διάθεσή του ν’ αναμίξει ουκ ολίγα κινη-
ματογραφικά είδη και μερικές σκηνές 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Η πιτσιρικαρία θα νοιώσει τους ήρωες και 
θα μοιραστεί μαζί τους τη φάση ενός σχε-
τικά πρωτότυπου joyride. Όσο η κλίμακα 
ανεβαίνει ηλικιακά, τόσο περισσότερο 
σου φωνάζει... για βραδάκι και DVD στο 
σπίτι.

official trailer

imdb

facebook page

link me

ανθολογίας που αψηφούν τους νόμους της 
βαρύτητας, δε σου επιτρέπουν να βαρεθείς 
ποτέ. Απλά, το μυαλό σου παίρνει λίγο αέρα 
παραπάνω και η προσγείωση στην πραγματι-
κότητα ενέχει κινδύνους τραυματισμού...

http://www.youtube.com/watch?v=nGcwSDNFcsU
http://www.imdb.com/title/tt1706593/
https://www.facebook.com/Chronicle
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Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΣΦΑΓΗΣ (2011)
(CARNAGE)

η γνωμη του mr. klein

Έδειρε παιδάκι ένα άλλο 
παιδάκι στο πάρκο. Κι 
αντί να τα σαπίσουν στο 
ξύλο οι γονείς τους, σου 
τα κουνάνε κι εσένα με 
κάτι ταξικές τσιρίδες για 
80 λεπτά (κεράκι στην 
εκκλησιά άναψε). Ήτανε 
θεατρικό, λέει. Να έμενε. 

Δύο ζευγάρια γονέων, των οποίων τα τέκνα πλακώ-
θηκαν στο πάρκο, προσπαθούν να «τα βρουν» πολι-
τισμένα στην οικία του ενός, για να καταλήξουν να 
συμπεριφέρονται χειρότερα κι από τ’ ανήλικα!

Φιλμ δωματίου, που αμέσως μαρτυρά τη θεατρική του πηγή 
(από το έργο της Γιασμίνα Ρεζά), το «Ο Θεός της Σφαγής» 
πρέπει ν’ αποτελεί την πιο πληκτική κινηματογραφική εμπει-
ρία της ζωής μου, σε συνάρτηση με τη διάρκειά του  
(που ελάχιστα ξεπερνά τη μια ώρα, αφαιρώντας τίτλους 
αρχής και τέλους)! 

Χωρίς αληθινά επιχειρήματα, ουσιαστικές αφορμές και  
μ’ εκρήξεις κωμικοτραγικά... αδιάφορες, οι τέσσερις πρωτα-
γωνιστές φοράνε άκομψα τις μπουρζουά μάσκες τους, ως 
«αντίπαλες» τάξεις μεγαλοαστών εναντίον new age-rs κι 
αγωνίζονται να κάνουν το χειλάκι σου να σκάσει με δήθεν 
βιτριολικό χιούμορ, ξερνώντας (κυριολεκτικά), πετώντας 
κινητά σε βάζα με νερό και μπαινοβγαίνοντας (οι πλέον άκυ-

φεβρουαριοσ 
02/02

Είδος 
Κομεντί

Σκηνοθεσία 
Ρομάν Πολάνσκι 

Καστ 
Τζόντι Φόστερ, 
Κρίστοφ Βαλτς,  
Κέιτ Γουίνσλετ, Τζον Σι Ράιλι

Διάρκεια 
80’

Διανομή 
VILLAGE FILMS

του Ηλία Φραγκούλη



PAGE 15 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Εάν είσαι θεατρόφιλος και δεν έπαιζε 
πουθενά κοντά σου με καστ μαρκίζας (που 
δελεάζει), ενδέχεται να το δεις με κάποια 
ελαστικότητα. Οι υπόλοιποι, μπορείτε να 
κοιτάτε του ρολογιού τους δείκτες ή να 
βρείτε παρηγοριά στα applications του 
κινητού σας...

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

ρες στιγμές του έργου) από το ασανσέρ και 
ξανά πίσω στο διαμέρισμα για ένα καφεδάκι 
και λίγη σαλονάτη λογοδιάρροια ακόμη. 

Θα περίμενε κανείς από τον Πολάνσκι να 
κάνει γερό παιχνίδι μέσα στο κλειστοφοβικό 
περιβάλλον αυτού του κουαρτέτου, όμως, 
ακόμη και σε αυτό το επίπεδο, κερδισμένοι 
είναι μονάχα οι Ντιν Ταβουλάρις (σκηνικά) 
και Πάβελ Έντελμαν (φωτογραφία), οι οποίοι 
κάνουν τις σωστές «πάσες» μεταξύ τους για 
ν’ αξιοποιήσουν τον αγωνιστικό χώρο και 
να... προδοθούν από το σκηνοθέτη τους, που 
ποτέ δεν επιτυγχάνει το δημιουργικό γκελ 
σε τούτους τους τέσσερις τοίχους. Φόστερ, 
Βαλτς, Γουίνσλετ και Ράιλι φωνασκούν από 
αμηχανία, δεν ξέρουν πώς  να ελέγξουν τα... 
τετραγωνικά τους και παγιδεύονται σε μια 
χρονολούπα διαλόγων, με περιεχόμενο αστι-
κού φαρισαϊσμού που θα σε κάνει να ζητάς 
κάτι για τον πονοκέφαλο! Πιο απολαυστικό 
θα ήταν εάν... έβγαζαν το σκασμό από την 

αρχή και παλούκωναν εαυτούς στον καναπέ, 
για να παρακολουθήσουν τον «Εξολοθρευτή 
Άγγελο», αν ρωτάς κι εμένα.

http://www.carnage-lefilm.com/
http://www.youtube.com/watch?v=KS7CCrWubyc
http://www.imdb.com/title/tt1692486/
https://www.facebook.com/carnagelefilm
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SHAME (2011)

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας που πηδάει 
ό,τι κινείται, αλλά το 
υπαρξιακό του κενό δεν 
καταλαβαίνει Χριστό. 
Γουσταρίζεται και με 
την αδερφή του, αλλά 
δεν κάνει. Και δώστου 
υπαρξιακό. Ήθελε λίγο 
σεξ ακόμη. Και καθόλου 
υπαρξιακό.

Η, πνιγμένη στα (σε κάθε έκφανσή τους) πορνό και το 
επί πληρωμής σεξ, καθημερινή ρουτίνα ενός 30άρη 
νεοϋορκέζου γιάπη τινάζεται στον αέρα. Αιτία, η 
άφιξη της ιδιότροπης, κι εξίσου δυσλειτουργικής στις 
σχέσεις της, αδελφής του.

Ο ΜακΚουίν επιβεβαιώνει τη φήμη του άριστου πλανοθέτη, 
διευθυντή ηθοποιών και προβοκάτορα, που απέκτησε χάρη 
στο πολυσυζητημένο και πολυβραβευμένο ντεμπούτο του, 
«Hunger». Ταυτόχρονα, όμως, εκδηλώνει για μια ακόμη φορά 
την αδυναμία του να θέσει το - ομολογουμένως επιβλητικά 
απέριττο - κινηματογραφικό του στιλ στην υπηρεσία της 
ιστορίας που αφηγείται. Το πρόβλημα με το «Hunger» ήταν 
μόνο ιδεολογικό: η επιλογή να στηριχθεί σε μια μαύρη σελίδα 
της βρετανικής, πολιτικής Ιστορίας για να φτιάξει μια λυρική 
και εσωστρεφή προσωπογραφία ενός κατ’ επιλογήν ετοιμο-
θάνατου, ήταν επικίνδυνη και ηθικά αμφισβητήσιμη. Το πρό-
βλημα με το «Shame», όμως, προκύπτει πολύ πιο ουσιαστικό.

Με το διφορούμενο τίτλο (που μπορεί να σημαίνει «ντροπή» 
ή και «κρίμα»), το καινούργιο φιλμικό πλάσμα του επιχειρεί 
να ακτινογραφήσει την αγωνιώδη ανάγκη μας για ανθρώ-
πινη επαφή, η οποία μοιάζει σχεδόν αδύνατη στις σύγχρονες, 
αλλοτριωμένες, αν και πολυ-πολιτισμικές μητροπόλεις. Η 
άρνησή του, όμως, να ρίξει ικανοποιητικό φως στο παρελ-
θόν του πρωταγωνιστικού διδύμου του, αφήνει την ακραία 
συμπεριφορά του Μπράντον και της Σίσι Σάλιβαν να στέκει 
αδικαιολόγητη και εξωφρενική. Τι κάνει αυτά τα δύο αδέλφια 
ανίκανα να χτίσουν και να λειτουργήσουν σε μια ουσιώδη, 
ερωτική σχέση διαρκείας; Είναι η μεταξύ τους υπονοού-
μενη, απαγορευμένη έλξη, που τα κάνει να δραπετεύουν στο 
περιστασιακό, καταχρηστικό σεξ; Επαρκείς απαντήσεις δεν 
υπάρχουν. Ούτε μπορούν να εκμαιευτούν από την αόριστη 

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Στιβ ΜακΚουίν

Καστ 
Μάικλ Φασμπέντερ,  
Κάρεϊ Μάλιγκαν,  
Τζέιμς Μπατζ Ντέιλ,  
Νικόλ Μπεχάρι

Διάρκεια 
101’

Διανομή 
ODEON

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

φεβρουαριοσ 
09/02
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δήλωση της Σίσι, λίγο πριν το τέλος: «Δεν 
είμαστε κακοί άνθρωποι, απλά, ερχόμαστε 
από κακό μέρος...».

Στην περίπτωση του «Shame», η σιωπή δεν 
είναι χρυσός. Χωρίς να γνωρίζουμε τις εμπει-
ρίες και, δη, τα κίνητρα συμπεριφοράς, είναι 
εξαιρετικά δύσκολο να συμπάσχουμε ή να 
ταυτιστούμε έστω και στο ελάχιστο με τον 
Μπράντον και τη Σίσι. Είναι... κρίμα, αλλά 
τελικά φαντάζουν ως δύο ψυχικά άρρωστοι 
άνθρωποι, το ανεξήγητο δράμα των οποίων 
όχι μόνο τους κάνει αντιπαθείς, αλλά και δε 
μας αφορά. Και είναι... ντροπή που ο Μακ-
Κουίν τους τοποθετεί στη σημερινή Νέα 
Υόρκη (και όχι στο Λονδίνο της πατρίδας 
του), που, επίσης αδικαιολόγητα, θυμίζει 
έντονα 80’s (της χρηματιστηριακής ανάπτυ-
ξης - και παρακμής...). Γεγονός που κάνει την 
ταινία του όχι διαχρονική, αλλά άτοπη.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν είσαι πωρωμένος/η με τα ερμηνευτικά 
(και όχι μόνο...) προσόντα του Φασμπέ-
ντερ ή είσαι περίεργος/η να δεις τη Μάλι-
γκαν («Μια Κάποια Εκπαίδευση») σε έναν 
εντελώς διαφορετικό ρόλο, ίσως βρεις 
κάποιο λόγο ύπαρξης αυτού του μη σοκα-
ριστικού, μη τολμηρού μαρτυρίου.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.foxsearchlight.com/shame/
http://www.youtube.com/watch?v=RL8LI-h2WFc&feature=fvwrel
http://www.imdb.com/title/tt1723811/
https://www.facebook.com/ShameUK
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ALBERT NOBBS (2011)

η γνωμη του mr. klein

Η Γκλεν Κλόουζ 
παριστάνει τον άντρα. 
Ευτυχώς που η Γκλεν 
Κλόουζ δε γεννήθηκε 
άντρας. Δουλεύει σ’ 
ένα ξενοδοχείο του 
Δουβλίνου, στο 19ο αιώνα, 
κι έχει βρει και το κορίτσι 
που θα παντρευτεί.  
Δεν ήταν κωμωδία.

Στο Δουβλίνο του 19ου αιώνα, μια γυναίκα ζει  
ως άντρας. Για να επιβιώσει. Με το όνομα Άλμπερτ 
Νομπς, ευγενική, σιωπηλή και πέρα για πέρα μονα-
χική, εργάζεται ως μπάτλερ στο ξενοδοχείο της 
αυταρχικής και τσιγκούνας Μαρτζ Μπέικερ. Κανείς 
δεν μπορεί να φανταστεί το μυστικό της.  
Εκτός από έναν... όμοιό της! 

Όνειρο ζωής για την Κλόουζ, που ως Άλμπερτ αποσπά την 
έκτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ ερμηνείας (το οποίο, όπως 
όλα δείχνουν, θα χάσει και πάλι, ισοφαρίζοντας το αρνητικό 
ρεκόρ των Θέλμα Ρίτερ και Ντέμπορα Κερ). Έχοντας ενσαρ-
κώσει τον ίδιο ρόλο στο θεατρικό σανίδι, στη δεκαετία του 
‘80 και ήδη επιχειρήσει (ανεπιτυχώς) την κινηματογραφική 
του μετενσάρκωση σε σκηνοθεσία Ίστβαν Σάμπο, στα 90’s, 
εμφανίζεται εδώ ως πρωταγωνίστρια, συν-σεναριογράφος, 
στιχουργός (του υποψήφιου για Χρυσή Σφαίρα τραγουδιού 
«Lay Your Head Down») και παραγωγός. Και αποτελεί από 
μόνη της έναν πολύ καλό λόγο για να δεις αυτή την ταινία.

Υποδειγματικά εγκρατής στα εκφραστικά της μέσα, κρατά 
όλη τη συναισθηματική ένταση κι ελάχιστες ανάσες κάτω 
από την επιφάνεια, επιτρέποντάς της οδυνηρά λιγοστές,  
αιφνίδιες και φευγαλέες εξάρσεις. Πλάθει, έτσι, ένα σπαρα-
κτικά καταπιεσμένο χαρακτήρα που προσπαθεί απελπισμένα 
να βρει τη θέση του στον κόσμο. Και, ταυτόχρονα, χτίζει  
ένα υποβλητικό ψυχολογικό σασπένς για το αν ή πότε θα 
χάσει τον έλεγχο και θ’ αποκαλυφθεί. Απέναντί της, ερμη-
νευτική συνεργός και «συνένοχος», η ΜακΤίερ (υποψήφια  
για Όσκαρ δεύτερου ρόλου) βάζει φωτιά στο φυτίλι της αφή-
γησης. Κατοικώντας με ταιριαστή αυτοπεποίθηση το πληθω-
ρικό πετσί του μπογιατζή Χιούμπερτ, (του οποίου το όνομα 
στα αγγλικά ηχεί επικίνδυνα κοντά στο hubris/ύβρις),  
φέρνει τον Άλμπερτ αντιμέτωπο με το κοινό μυστικό τους 

Είδος 
Δράμα Εποχής

Σκηνοθεσία 
Ροντρίγκο Γκαρσία

Καστ 
Γκλεν Κλόουζ,  
Μία Γουασικόφσκα,  
Τζάνετ ΜακΤίερ,  
Άαρον Τζόνσον

Διάρκεια 
113’

Διανομή 
SEVEN FILMS

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

φεβρουαριοσ 
09/02
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(στην πιο αξιοπερίεργα κωμικοτραγική 
σκηνή του φιλμ) και την προοπτική μιας 
καλύτερης ζωής.

Αντίθετα, όμως, με τον Χιούμπερτ, που ζει ως 
παντρεμένος άντρας, έχοντας αποδεχτεί και 
μένοντας πιστός στη σεξουαλική του ταυτό-
τητα, ο Άλμπερτ δεν είναι ομοφυλόφιλος.  
Ή, πιο σωστά, δεν ξέρει τι είναι. Δοκιμά-
ζοντας να χωρέσει σε μια κοινωνία που εξ 
αρχής τον έσπρωχνε βίαια στο περιθώριο, 
δεν έχει απλά απαρνηθεί τον εαυτό του. 
Τον έχει χάσει. Έτσι, όταν ο Χιούμπερτ τον 
προτρέπει να φτιάξει τη ζωή του με κάποια 
(ή κάποιον) που τον αγαπά και τον στηρί-
ζει, αυτός καταλαβαίνει πως πρέπει να γίνει 
καθώς πρέπει σύζυγος και πατέρας, πριν 
επιχειρήσει ν’ ανοίξει το κατάστημα που 
ονειρεύεται. Η επιλογή του να φλερτάρει με 
την αφελή και παρορμητική συνεργάτη του, 
καθαρίστρια Χέλεν (Γουασικόφσκα) έχει, 
αναπόφευκτα, τραγικές συνέπειες. Και αυτή 
είναι η μεγαλύτερη αδυναμία τούτου του 
βραδυφλεγούς, αλλά τελικά προβλέψιμου, 
φιλμ δωματίου. Δια χειρός του δεινού ψυχο-
γράφου Ροντρίγκο Γκαρσία («Εννέα Ζωές»), 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Φιλμ ερμηνειών, με μια συγκλονιστική 
Κλόουζ, που παρακολουθείται μ’ ενδιαφέ-
ρον, χωρίς να κουράζει, παρόλο που ποτέ 
δεν αποκτά πραγματικά κινηματογραφι-
κές διαστάσεις. Κοινώς, οι τηλεοπτικές 
ίντσες μάλλον θα του φερθούν καλύτερα 
στη θέαση...

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

απογυμνώνει αποκαλυπτικά και διαχρονικά, 
σε όλο το γκρίζο βάθος του, τον Άλμπερτ. Δεν 
καταφέρνει, όμως, να κάνει το ίδιο για τους 
ανθρώπους, την κοινωνία ή την εποχή που 
τον περιβάλλει αποπνικτικά.

http://albertnobbs-themovie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=P-BF1YE9BEM
http://www.imdb.com/title/tt1602098/
https://www.facebook.com/AlbertNobbs
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Η ΓΥΝΑΙΚΑ  
ΜΕ ΤΑ ΜΑΥΡΑ (2012)
(THE WOMAN IN BLACK) 

η γνωμη του mr. klein

Το βλακόμουτρο από τα 
Χάρι Πότερ βλέπει νεκρά 
παιδάκια και τη γυναίκα 
που «τα έστειλε». 
Θριλεράκι της κατηγορίας 
χεσμεντέν. Τρώγεται. Όχι 
με ποπ-κορν. Μπορεί να 
σε κλάψουν...  

Νεαρός δικηγόρος εκ Λονδίνου καταφθάνει σε χωριό 
για την τακτοποίηση τίτλων ιδιοκτησίας εγκαταλε-
λειμμένης έπαυλης και καλείται να συμπληρώσει 
ένα παζλ από ξενοφοβικούς ντόπιους, μυστηριώδεις 
θανάτους, φαντάσματα απ’ το παρελθόν κι ένα αερικό 
με πλερέζα που ζητά εκδίκηση.

Η αναβίωση της βρετανικής Hammer Films μας πάει ξανά 
πίσω σε μια περίοδο κατά την οποία το torture porn και οι 
πίδακες από αίμα δεν είχαν θέση στη μεγάλη οθόνη. Το γοτ-
θικό στοιχείο, οι χρωματικοί τόνοι, το σκοτάδι από μόνο του, 
αρκούν για να προκαλέσουν το φόβο ενώ ψάχνεσαι από πού 
θα γραπωθείς, πριν δυναμώσουν τα επιφωνήματα. 

Η εναρκτήρια σεκάνς, με τρία μικρά κορίτσια που παρατάνε 
το παιχνίδι με τις κούκλες τους και πηδάνε στο κενό, χωρίς 
την παραμικρή εξήγηση, σε βάζει αμέσως σε κλίμα ερέβους, 
δίχως ίχνη ηλικιακής λύπησης (οι πλέον «μιλημένοι» στο 
είδος θεατές θα θυμούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του φιλμ πως 
ακόμη και ο κεντρικός ήρωας είναι πατέρας ανηλίκου...), μαρ-
τυρώντας τα θύματα της ιστορίας. Τα υπόλοιπα clues συνθέ-

Είδος 
Τρόμου

Σκηνοθεσία 
Τζέιμς Γουότκινς

Καστ 
Ντάνιελ Ράντκλιφ,  
Κίεραν Χάιντς,  
Τζάνετ ΜακΤίερ

Διάρκεια 
95’

Διανομή 
AUDIO VISUAL

του Ηλία Φραγκούλη

φεβρουαριοσ 
09/02
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Παλαιομοδίτικη ατμόσφαιρα ανατριχιά-
ρικου μυστηρίου, όχι με το βάρος μιας 
μεγάλης παραγωγής, αλλά με ουκ ολίγες 
στιγμές που θα χαρίσουν τρομάρες στους 
φοβητσιάρηδες θεατές - και γέλιο στους 
μυημένους του genre. Μην ανησυχείς, δεν 
παίζουν αποκρουστικά θεάματα, όμως, 
αυτό μπορεί να σε φοβίσει χειρότερα!

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

τουν σταδιακά το μυστήριο της ύπαρξης μιας 
γυναίκας που βαραίνει τις ζωές των κατοίκων 
του χωριού σαν κατάρα, μοτίβο κλασικά 
«χαμερικό». 

Μέσα στον όλο γρίφο, η παρουσία του... 
Χάρι Πότερ (ο Ντάνιελ Ράντκλιφ με βλέμμα 
παγωμένο, στα όρια του πανικού της... ενη-
λικίωσης) αποσπά λίγο την προσοχή, κι ας 
μην είναι τόσο λάθος στο casting ο νεαρός 
ηθοποιός. Απλά, υπερτερούν οι στιγμές όπου 
αισθάνεσαι να πέφτει το βάρος αποκλειστικά 
και μόνο στην παρουσία του (για τους προ-
φανείς εμπορικούς λόγους), εις βάρος της 
εξέλιξης της πλοκής, που ούτως ή άλλως δεν 
έχει δομηθεί επάνω στους απαραίτητους 
δευτερεύοντες χαρακτήρες (με εξαίρεση τη 
φιλόξενη, σχεδόν γκροτέσκα οικογένεια των, 
φυσικά, πενθούντων Ντέιλι).

Από τη στιγμή που τα πράγματα... σκουραί-
νουν και το εκτόπλασμα της «Γυναίκας με 
τα Μαύρα» βγαίνει στο σεργιάνι για να ρίξει 
επιπλέον ταφόπλακες, το φιλμ αποκτά ρυθμό 
και χαρακτήρα, ειδικά όσο πλησιάζει προς το 
αρκετά αντισυμβατικό για το είδος (και την 

εποχή μας) φινάλε, που θα σε κάνει να στρα-
φείς με ενδιαφέρον προς το παρελθόν και τη 
φιλμογραφία της θρυλικής Hammer. 

http://www.womaninblack.com
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UBn_a7VaMd4#!
http://www.imdb.com/title/tt1596365/
https://www.facebook.com/TheWomanInBlackMovie
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η γνωμη του mr. klein

Περάσαμε 13 χρόνια 
θεραπείας για να 
ξεχάσουμε το Τζαρ Τζαρ 
Μπινκς και τώρα μας 
τον φέρνουν ακόμη πιο 
κοντά, σε 3D!

Με αθέατους συμμάχους τους κακούς Σιθ, η Ομοσπον-
δία Εμπορίου επιτίθεται στο ουράνιο σώμα Ναμπού. 
Τζεντάι και μαθητής του συνδράμουν τη βασίλισσα 
Αμιντάλα σε φυγή στον εξω-πλανήτη Τατουίν. 
«Μαζεύουν» ένα παιδί - σκλάβο ονόματι  Άνακιν Σκαϊ-
γουόκερ, ο σοφός Γιόντα προβλέπει τα χαΐρια του, ο 
Νταρθ διαβολοφέρνει, ετοιμάζονται ανδροειδή για 
εισβολή και... 

... η συνέχεια σε αυτό και στα επόμενα «Επεισόδια» όπου 
της μονέδας «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται» τρισδιάστατα 
- και τρώει πάλι κριτική ήττα, επ’ αφορμής της επανέκδοσης 
του πρώτου prequel της σπουδαίας (σε κάποιο πολύ μακρινό 
γαλαξία, πια...) σάγκας sci-fi περιπετειών. Ούτε της στερεο-
σκοπίας η Δύναμη δεν είναι στο πλάι του σχοινοτενούς λέγε 
λέγε υπέρ/κατά πασιφισμού ή σκοτωμού συμπαντικής πολι-
τικής, των ανοήτως παιδαριωδών μορφών - freaks της Σουρ-
γελειάδας, του βαρετά ψεύτικου ψηφιακού μαξιμαλισμού 
λεπτομερειών background design ταμπλό βιβάν και της κορύ-
φωσης 4x4 αστρομαχιών. Εκλάμψεις, όπως οι δύο ιππότες 
εναντίον του σκατόφατσα και η κούρσα στην Κοιλάδα των 
Μνημείων, είναι R2-D2 και θεάματα, αλλά (διόλου) τζάμπα 
το 3D. Αν ξαναεμφανιστείτε με φωτόσπαθο, με το παρντόν, 
αλλά είστε χθεσινοί...

του Άγγελου Μαύρου

φεβρουαριοσ 
09/02

STAR WARS - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1:  
Η ΑΟΡΑΤΗ ΑΠΕΙΛΗ 3D (1999)
(STAR WARS: EPISODE 1 -  
THE PHANTOM MENACE 3D)

Είδος 
Επιστημονικής Φαντασίας

Σκηνοθεσία 
Τζορτζ Λούκας

Καστ 
Λίαμ Νίσον,  
Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, 
Νάταλι Πόρτμαν, Τζέικ Λόιντ

Διάρκεια 
136’

Διανομή 
ODEON
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Είσαι άσχετος με τη διαστημοσαπου-
νόπερα - θρύλο; Παράμεινε, εδώ δεν 
κάνεις καλή αρχή. Διατηρείς έστω κι ένα 
password τύπου «Obi-Wan»; Καμένε, ό,τι 
και να λέω, θα ξαναπάς. Θα είσαι, όμως, 
σόλο, όχι Χαν Σόλο...

link me

official site

official trailer

imdb

facebook page (GR)

http://www.starwars.com/
http://www.youtube.com/watch?v=gC6w15OwK08
http://www.imdb.com/title/tt0120915/
https://www.facebook.com/starwarsgreece
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ONE FOR THE MONEY (2012)

η γνωμη του mr. klein

Έβαψε το μαλλί η Κάθριν 
Χάιγκλ. Και δε βρήκε 
και παίδαρο σταρ να της 
βάλουν από δίπλα. Πού 
πάει η ανθρωπότητα; 

Απολυμένη πωλήτρια εσωρούχων σε αφραγκία  
προσλαμβάνεται από ξάδελφο με γραφείο εγγυοδο-
σιών εγκληματιών και τρώει πακέτο: ασχετοσύνη, 
κούκλο μέντορα, λαϊκό σόι και αποστολή  
να εντοπίσει σκαστό μπάτσο (που την ξεπαρθένεψε 
και έφτυσε πριν χρόνια), ο οποίος - υποτίθεται - 
«φύτεψε» πρεζέμπορα.

Ή πώς η Κάθριν Χάιγκλ έπαθε αλλά δεν έμαθε από τη 
χαμένη υπόθεση «Killers», έγινε μελαχρινή, πήρε αγκαζέ 
(καθότι είναι «Φιλενάδες» από την... περίοδο «Grey’s 
Anatomy») τη γκόμενα που φάλτσαρε σκηνοθετώντας  
«Το Τελευταίο Τραγούδι» της Μάιλι Σάϊρους, και από κοινού 
ΔΕ ρευστοποίησαν καλλιτεχνικά ή ταμειακά ένα best seller 
της Τζάνετ Εβάνοβιτς. «Η Γυμνή Αλήθεια»; Έχοντας επι-
πλέον οπισθογραφήσει τις χιουμοριστικές επιταγές της genre 
τρόικας «whodunit με παράπλευρες απώλειες μαρτυριάρη-
δων («Φονικό Όπλο»), ρομάντζο αφροδισιακών κοντρών δύο 

του Άγγελου Μαύρου

φεβρουαριοσ 
09/02

Είδος 
Αστυνομική Κωμωδία

Σκηνοθεσία 
Τζούλι Αν Ρόμπινσον  

Καστ 
Κάθριν Χάιγκλ,  
Τζέισον O’Μάρα,  
Ντάνιελ Σουντζάτα, 
Τζον Λεγκουιζάμο,  
Ντέμπι Ρέινολντς

Διάρκεια 
91’

Διανομή 
ODEON
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εκατέρωθεν του Νόμου εραστών στο παρελ-
θόν («Επικηρύσσοντας την Πρώην») και ηθο-
γραφία γραφικού πολυεθνικού γειτονιακού ή 
ιταλικού  οικογενειακού περίγυρου στο Νιου 
Τζέρζι («The Sopranos»)». 

Αν σου βγει ο γοφός στριφογυρίζοντας στο 
κάθισμα είναι εξαιτίας του σχεδίου διαλευ-
κάνσεως της καπάτσας τυχερούλας, του στη-
μένου «Λαβ Σόρι» διωκόμενου και διώκτριας, 
των κλισέ σκετς προαστ(ε)ίου και policier, 
αλλά κυρίως του τελικού λογυδριακού μπαμ 
διασαφήνισης  ενόχου. Φυσικό γκελ του 
βισάζ της ενζενί, ο Ο’Μάρα ως νέο pin-up 
αρσενικό και τσαλιμάκια σε ατάκες και ρολά-
κια αθωώνονται. Αλλά να μπλέξεις, βρε, με 
sitcom/ αστυνομικά/ Λένα Μαντά;  
Grow up, επιτέλους...

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Σιγουράκι άπαξ και αναζητείς ψυχαγωγία, 
μάλλον αν «πας» τη δόκτορα Ίζι Στίβενς, 
ίσως εάν δε σε χαλάει λίγη τηλεορασίλα 
στο καλαμπουρτζίδικό σου στάκαμαν 
στα 35 mm. Τα παραπάνω εάν είσαι 
Cosmogirl. Μην πας μαζί με άντρα, σε 
«καθάρισε»...

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://oneforthemoneyfilm.com/index2.html
http://www.youtube.com/watch?v=N1Rvcn9gjts
http://www.imdb.com/title/tt1598828/
https://www.facebook.com/oneforthemoneymovie
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Ο JACK & Η JILL (2011) 
(JACK AND JILL)

η γνωμη του mr. klein

Ο Άνταμ Σάντλερ παίζει 
και τη δίδυμη αδελφή του. 
Ευτυχώς που ο Άνταμ 
Σάντλερ δε γεννήθηκε 
γυναίκα. Μπορεί να είναι 
ένα νέο, μεταμοντέρνο 
είδος κωμωδίας.  
Όσοι επιζήσουν αυτής  
της ταινίας, θα έχουν  
να το λένε.

Η ήσυχη οικογενειακή ζωή ενός επιτυχημένου διαφη-
μιστή, αναστατώνεται από την επίσκεψη της φασα-
ριόζας και χωρίς όρια δίδυμης αδελφής του. Η ετήσια 
επίσκεψη για τη γιορτή των Ευχαριστιών, φέρνει τον 
Τζακ στα όρια της αντοχής του.

Έχει περάσει πολύς καιρός (για την ακρίβεια δέκα χρόνια) 
από το «Μεθυσμένος από Έρωτα» του Πολ Τόμας Άντερσον, 
όπου ο Άνταμ Σάντλερ είχε δώσει την καλύτερή του ερμη-
νεία και όλοι περίμεναν απ’ αυτόν, αν όχι απαραίτητα μεγά-
λες ταινίες, τουλάχιστον καλύτερες κωμωδίες. Λογικά, όλοι 
πρέπει να κουράστηκαν να περιμένουν, αφού ο Σάντλερ έχει 
συνεχίσει να φέρεται τεμπέλικα, εξακολουθώντας να κάνει 
κωμωδίες χαβαλέ, με αστεία της - δικής του - παρέας.

Το «Jack and Jill» αποτελεί την απόλυτη παράδοση του 
Σάντλερ στις ευκολίες του. Το trailer και μόνο προδιέθετε 
για την κακογουστιά του φιλμ, άφηνε, όμως, την ελπίδα 
πως ο Σάντλερ μπορεί να μπήκε στον κόπο να φτάσει την 
κωμωδία... στα άκρα. Δεν το έκανε. Γύρισε ακόμη μια χλιαρή 
κωμωδιούλα οικογενειακών αρχών, με τον Αλ Πατσίνο, υπερ-
βολικό, καρικατούρα του εαυτού του, να εξευτελίζεται και ν’ 
αποτελεί το μοναδικό ακούσιο και θλιβερά κωμικό στοιχείο.

Είδος 
Κωμωδία

Σκηνοθεσία 
Ντένις Ντάγκαν

Καστ 
Άνταμ Σάντλερ,  
Αλ Πατσίνο, Κέιτι Χολμς

Διάρκεια 
91’

Διανομή 
FEELGOOD

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

φεβρουαριοσ 
09/02
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Κωμωδία μόνο στο χαρακτηρισμό και 
για όσους πιστεύουν πως το να δουν τον 
Άνταμ Σάντλερ ντυμένο γυναίκα αρκεί 
για να τους ξεκαρδίσει. Εάν η μπαναλιτέ 
είναι του γούστου σου, θα ζήσεις ομορ-
φιές, μαζί με τη χείριστη έκθεση του 
Πατσίνο στη μεγάλη οθόνη!

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.sonypictures.com/homevideo/jackandjill/
http://www.youtube.com/watch?v=qHKTXrUnN58
http://www.imdb.com/title/tt0810913/
https://www.facebook.com/JackandJillMovie
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Ο ΚΥΚΛΟΣ  
ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ (1950)
(LA RONDE)

η γνωμη του mr. klein

Ήταν ασπρόμαυρο, ήταν 
παλιό και φλυαρούσαν 
στα γαλλικά.  
Hello?  
Το κανάλι της Βουλής 
τι κάνει; Γιατί τα χάνει 
αυτά;

Βιέννη 1900: κομπέρ κοζάρει, εξιστορεί και βάζει 
χέρι, ενώ εταίρα δελεάζει έναν στρατιώτη, εκείνος 
παρασύρει μία υπηρέτρια, που πλευρίζει ο κύριός 
της, που ξηγιέται μπουλκουμέ σε παντρεμένη, που 
ο αντρούλης της διαθέτει ερωμένη, η οποία το έχει 
δίπορτο μ’ έναν ποιητή, που από δίπλα ζμπρώχνει μία 
ηθοποιό, η οποία τυλίγει έναν κόμη, που ψωνίζει την 
εταίρα!

Σε σημείο διαστροφής comme il faut ευπρεπισμός (ενός προ 
αιώνος σκανδαλώδους θεατρικού του Άρτουρ Σνίτσλερ για 
τα... αφροδίσια!) ή απολαυστικός αισθητικός εκμαυλισμός; 
Ούτως ή άλλως, (επαν)εκδίδεται για την ηδονή του θεατή η 
υποδορίως ηθική, σκυταλοδρομικά αλυσιδωτή εμβληματική 
κομεντί του πρώτου αριστοκράτη, ντιλετάντη και εραστή του 
φακού της Μεσευρώπης, μία ωδή στο ανέμελο ζετέμ και φίκι 
φίκι με θεματικούς ευσεβείς πόθους: την απιστία ως γλυκιά 
παρασπονδία, το καπρίτσιο του μυαλού που κατ’ ουσίαν είναι 
η λάγνα επιθυμία του κορμιού, τη mash-up ταξική εισπήδηση 

Είδος 
Αισθηματική Κομεντί 

Σκηνοθεσία 
Μαξ Οφίλς

Καστ 
Άντον Γουόλμπρουκ,  
Σιμόν Σινιορέ,  
Ντανιέλ Νταριέ,  
Σερζ Ρετζιανί

Διάρκεια 
97’

Διανομή 
NEW STAR

του Άγγελου Μαύρου

φεβρουαριοσ 
09/02
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της «Είσαι το Ταίρι μου» συνθήκης ή του 
φλερτ, και το οιονεί μοιρολατρικό του αξιώ-
ματος «τα πάντα ρει» μίας σχέσης αγάπης.

Παλαιού τύπου καμάκι είπες; Διάβασε 
μια χαρά μεταμοντέρνα ως αλληγορία τον 
αφηγητή, πότε εξωτερικό πότε εσωτερικό, 
σε ρόλο alter ego στο εκράν του δημιουρ-
γού - προαγωγού στο εν λόγω βουλεβάρτο 
(πεζοδρόμιο ελληνιστί) μυθοπλασίας, ενώ 
σε κουτουπώνουν διανοητικά κάποια γκαγκ 
όπως το σπεύδον ψαλίδι της λογοκρισίας 
στα ακατάλληλα καθέκαστα και το ναδίρ 
ερεθισμού του αφεντικού στη θραύση του 
- συμβόλου της δραματουργίας - καρουζέλ. 
Κι αυτά πλάι στα γνωστά, ντούρα προσόντα 
του auter: τις θωπείες μακράς διαρκείας απ’ 
τη δαντέλα απομίμησης fin de siecle σαλο-
νιού ή rues ντεκόρ, τα εν χορώ (αλλά σα 
βαριάντα σε βαλς του Στράους) αλάνθαστα 
τράβελινγκ, και απαστράπτον το ensemble 
(στο κρεβάτι και οι Ζεράρ Φιλίπ, Σιμόν Σιμόν, 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Το ξέρεις, κοτσονάτε arthouse εραστή. 
Και συ νεώτερε, που δεν το’ χεις μπανίσει, 
καν’ το τώρα! Θιασώτη της ξεπέτας; Ναι, 
εσύ που βλέπεις κάθε τι μη αμερικανικό 
και ασπρόμαυρο ως χλαμύδιο. Σ’ άλλη 
πιάτσα... 

official trailer

imdb

facebook page

link me

Ζαν Λουί Μπαρό, Ίζα Μιράντα). Φρου φρου 
κι αρώματα διαλόγων ή πλοκής σε επεισόδια 
χαμουρεύουν ανιαρά ή με μη σοβαρό σκοπό, 
αλλά το γαϊτανάκι αυτό γυρνάει αιώνια.

http://www.youtube.com/watch?v=muw-5VdDe2c
http://www.imdb.com/title/tt0042906/
https://www.facebook.com/pages/La-Ronde/107776385911925?sk=info
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HUGO (2011)

η γνωμη του mr. klein

Αυτά με τα ορφανά 
είναι πολύ σάπια 
συνήθως, αλλά γύρω στη 
δεύτερη ώρα κάποιος με 
σκούντηξε και ξύπνησα 
κι ύστερα γινότανε 
σαν παραμυθάκι, κι 
είχε ωραίες εικόνες και 
χρώματα, ήτανε και 3D. 
Έπαιζε κι ο Μπόρατ! 
Μαγκιά.

Στο Παρίσι του ’30, ορφανό αγόρι που μεγαλώνει 
στο σιδηροδρομικό του Μονπαρνάς πρέπει να βρει τι 
συνδέει το κλειδί της καρδιάς μηχανικού ανδρείκελου 
που «κληρονόμησε» από τον πατέρα του με τον αινιγ-
ματικό ιδιοκτήτη ενός παιχνιδάδικου.

Σε προχωρημένη ηλικία, ένας καταξιωμένος σκηνοθέτης έχει 
δύο μονάχα τρόπους για να ξεπεράσει τον ίδιο του τον εαυτό: 
να γυρίσει μια ταινία γι’ αυτό που αγάπησε περισσότερο σε 
όλη του τη ζωή ή μια ταινία γι’ αυτό που φοβάται (οι περισσό-
τεροι από εμάς το αποκαλούν και θάνατο...). Ο Μάρτιν Σκορ-
σέζε δε φοβάται. Γι’ αυτό και έκανε την καλύτερη ταινία της 
ζωής του.

Βασισμένος στο εικονογραφημένο βιβλίο του Μπράιαν Σέλ-
ζνικ, ο Σκορσέζε μπόλιασε στο «Hugo» όλα τα υλικά της δικής 
του αγάπης για το σινεμά και, με το άλλοθι μιας στουντιακής 
«παραγγελιάς» οικογενειακής ταινίας σε 3D, κατέληξε να 
κάνει ένα έργο - ωδή στη διάσωση των εικόνων από αρχής 
κινηματογράφου, κρύβοντας στο φιλμ μια υποπλοκή που 
άπαξ και αρχίσει να ξεδιπλώνεται στη μεγάλη οθόνη, δε 
μένει μάτι θεατή στεγνό (αρκεί να έχει και μια κάποια σχέση 
με την Έβδομη Τέχνη, διαφορετικά, πάνε στράφι οι κόποι 
εκατό και βάλε χρόνων...).

Αρχική αποστολή του «Hugo» είναι να μας εισαγάγει στο 
κλίμα της εποχής και να μας συστήσει μια κανονική πινακο-
θήκη χαρακτήρων που «στολίζουν» καθημερινά το φόντο της 
ταινίας, ένα σιδηροδρομικό σταθμό. Η τυπικά αναμενόμενη 
φιγούρα των σκορσεζικών τράβελινγκ, με το 3D, αποκτά 
μια έξτρα διάσταση επιτεύγματος, στημένη πάνω στην πιο 
συγκλονιστική σκηνογραφικά δουλειά που είδαμε εδώ και 
χρόνια, με την υπογραφή του Ντάντε Φερέτι (αν δεν πάρει 
το Όσκαρ, να καταργηθεί ο θεσμός!). Μπορεί να φαίνεται 
αδύναμη στην πρώτη όψη (εξαιτίας της απλότητας, αν όχι 

Είδος 
Δράμα Εποχής

Σκηνοθεσία 
Μάρτιν Σκορσέζε 

Καστ 
Άσα Μπάτερφιλντ,  
Μπεν Κίνγκσλεϊ,  
Κλόι Γκρέις Μόρετζ,  
Σάσα Μπάρον Κοέν,  
Τζουντ Λο, Έμιλι Μόρτιμερ

Διάρκεια 
126’

Διανομή 
UIP

του Ηλία Φραγκούλη

φεβρουαριοσ 
16/02

H TAINIA Toy mhna



PAGE 31 

της αφελούς κενότητας του σεναρίου), όμως, 
η εισαγωγή της ταινίας μας κατευθύνει σιγά 
σιγά προς τον αληθινό στόχο του Σκορσέζε, 
ο οποίος αντιμετωπίζει τον πιτσιρικά Χιού-
γκο λες και περίσσεψε από τα «400 Χτυπή-
ματα» του Τριφό, με την ελευθέρια δύναμη 
της θέλησής του και... την αγάπη του για 
τον κινηματογράφο. Ξαφνικά, αυτό το αγόρι 
αποκτά την οντότητα ενός alter ego του σκη-
νοθέτη (με την πανέμορφη σεκάνς παράνο-
μου τρυπώματος σ’ ένα σινεμά που παίζει το 
«Safety Last», του 1923)!  

Σαν το μεταλλικό κουφάρι του - μελλοντικού 
- ρομπότ, που έχει στην κατοχή του ο Χιού-
γκο, αλλά δεν μπορεί να δουλέψει εκτός κι 
αν βρεθεί το κλειδί (σε σχήμα καρδιάς...) που 
θα ενεργοποιήσει το μηχανισμό του, το φιλμ 
βρίσκει κάποτε το timing που μας «έκρυβε» 
ο Σκορσέζε, για να σου αποκαλύψει μια... 
δεύτερη ταινία, η οποία ξεφεύγει από το 
τυποποιημένο οικογενειακό δράμα εποχής 
και φέρνει την Τέχνη του κινηματογράφου 
σε πρώτο πλάνο, πλέον, ως πρωταγωνίστρια. 

Από εκείνη τη στιγμή, και με ανοιχτό το 
στόμα, οι εικόνες, τα συναισθήματα, ο φόρος 
τιμής στους πρώτους τεχνίτες της σελιλό-
ζης, η μαγεία του στερεοσκοπικού θεάματος 
και τα απανωτά «Wow!» των χειρισμών της 
κάμερας από τον Ρόμπερτ Ρίτσαρντσον, 
δίνουν ραντεβού με την αιωνιότητα. 

Ο Σκορσέζε μας θυμίζει με το «Hugo» ποιος 
ήταν ο αληθινός λόγος ύπαρξης του σινεμά, 
από γεννησιμιού του. Ούτε η βαριά κουλ-
τούρα (να φύγουμε...), ούτε ο δήθεν πειραμα-
τισμός, ούτε καν ο πλούτος του σεναριακού 
λόγου. Στα χρόνια του βωβού, οι ταινίες 
υπηρετούσαν την ιστορία και το θέαμα, πρω-
τίστως. Τη φυγή του θεατή, την επαφή με 
κάτι το πρωτόγνωρο, ακόμη και πέρα από τα 
όρια του ρεαλιστικού, με οδηγό τη φαντασία. 
Από την απλή κινηματογράφηση της εισόδου 
ενός τρένου στο σταθμό, μέχρι τις αλχημείες 
των οπτικών τρικ του Μελιές, το κινημα-
τογραφικό κοινό βίωνε ένα σινεμά διασκέ-
δασης που, πολλές δεκαετίες αργότερα, 
επρόκειτο να εκτροχιαστεί για χάρη του... 
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Εάν δεν έχεις ξανακούσει ποτέ στη ζωή 
σου το όνομα Ζορζ Μελιές, υπάρχει σοβα-
ρός κίνδυνος να πλήξεις, αν και το οπτικό 
θέαμα και η ανάγλυφη μαγεία του 3D 
δύσκολα θα σε αφήσουν αδιάφορο μέχρι 
τέλους. Οι υπόλοιποι βασιστείτε στο 
γεγονός ότι, πίσω από τα ειδικά γυαλιά 
της στερεοσκοπικής προβολής, τα δάκρυα 
κρύβονται καλύτερα.

official site

official trailer

imdb

facebook page (GR)

link me

πνεύματος! Να, λοιπόν, που σήμερα ο Σκορ-
σέζε μας δείχνει ξανά το δρόμο του γυρισμού 
προς τη διάσωση (και μια παραβολή πάνω 
στη σημασία του φιλμικού restoration) της 
Τέχνης του entertainment, αξιοποιώντας όσο 
κανένας άλλος στο παρελθόν (ναι, περισσό-
τερο κι από το «Avatar» του Κάμερον!) το 
μέσον του 3D. 

Εάν ανήκεις σε αυτό το... υπό εξαφάνιση 
είδος, που βλέπει τη μεγάλη οθόνη σαν τη 
μεγάλη απόδραση (σημάδι των καιρών σε 
κάθε περίοδο σοβαρής, Ιστορικής κρίσης 
του σύγχρονου πολιτισμού), είναι σίγουρο 
πως το «Hugo» θα σε αγγίξει με τρόπο ανε-
πανάληπτο. Με ή χωρίς Όσκαρ καλύτερης 
ταινίας. Τα υπόλοιπα είναι για τα βιβλία, τους 
κυνικούς κι εκείνους που δε μεγάλωσαν μαζί 
με αυτές τις υπέροχες εικόνες, στο σκοτάδι. 
Έστω κι αργά, ο Σκορσέζε το θυμήθηκε. Και 
έκανε αυτό που όφειλε. Τον ευχαριστούμε.      

http://www.hugomovie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=hR-kP-olcpM&ob=av3e
http://www.imdb.com/title/tt0970179/
https://www.facebook.com/pages/HUGO-GR/163710503734245


PAGE 33 



PAGE 34 | FREE CINEMA | ISSUE#2 

ΚΙ Ο ΚΛΗΡΟΣ ΕΠΕΣΕ 
ΣΤΟΝ ΣΜΑϊΛΙ (2011)
(TINKER TAILOR SOLDIER SPY)

η γνωμη του mr. klein

Δεκαετία ’70. Βρετανοί 
πράκτορες. Ρώσοι 
κατάσκοποι. Who is who? 
Τρέχα γύρευε πλοκή. Δεν 
καταλάβαινα τίποτα, 
αλλά στο τέλος ένα «Όχι, 
ρε πούστη!» το φώναξα. 
Τόσο άγριο φάσωμα 
παίζει στο πρακτοριλίκι;

Έπειτα από μια επιχείρηση - φιάσκο στη Βουδαπέ-
στη, ο αρχηγός των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών 
αναγκάζεται ν’ αποσυρθεί. Μαζί και το δεξί του χέρι, 
ο πράκτορας Σμάιλι, οποίος ανακαλείται, προκειμέ-
νου ν’ ανακαλύψει την ταυτότητα ενός διπλού  
κατασκόπου που προωθεί κρατικά μυστικά  
στο ανατολικό μπλοκ.

Στην ιστορία του Τζον Λε Καρέ, οι κατάσκοποι δεν οδηγούν 
πολυτελή αυτοκίνητα με 200 χιλιόμετρα την ώρα, δεν έχουν 
άλλη γυναίκα κάθε βράδυ στο κρεβάτι τους και δε μοιάζουν 
με εξώφυλλα του... Men’s Health. Αντίθετα, θυμίζουν τμη-
ματάρχες δημόσιας υπηρεσίας, έχουν κιτρινισμένα δάχτυλα 
από το τσιγάρο και, τον περισσότερο καιρό, δείχνουν το 
ίδιο σαστισμένοι μπροστά στα προβλήματα που πρέπει να 
λύσουν, όσο και το κοινό που τα παρακολουθεί. Κι όμως, 
κάπως έτσι πρέπει να είναι στην πραγματικότητα, γι’ αυτό 
και τούτη η ιστορία όπου (και αν) χάνει σε δράση, κερδίζει  
σε αυθεντικότητα.

Το «Κι ο Κλήρος Έπεσε στον Σμάιλι» δεν έχει καμία σχέση 
με την τυπική περιπέτεια κατασκοπείας. Για το κοινό των 
περιπετειών του Μποντ, η περιγραφή της ταινίας μάλλον 
ακούγεται απογοητευτική: Μια ομάδα μεσήλικων πρακτό-
ρων συζητά διαρκώς, προσπαθώντας ν’ ανακαλύψει ποιος 
ανάμεσά τους είναι το «καρφί». Φυσικά, η ταινία του Τόμας 
Άλφρεντσον εμπεριέχει πολύ περισσότερα από αυτή την 
απλή περιγραφή.

Στο αγγλόφωνο ντεμπούτο του, ο Σουηδός σκηνοθέτης του 
πρωτότυπου «Άσε το Κακό να Μπει» έχει πετύχει να κάνει 
μια ταινία την οποία θαυμάζεις στην παραμικρή της λεπτο-
μέρεια. Δεν υπάρχει πλάνο που να μην έχει μελετηθεί εξα-
ντλητικά, σε ό,τι αφορά το καδράρισμα και την εποχή των 
αρχών της δεκαετίας του ’70, με τον Ψυχρό Πόλεμο να διαρ-

Είδος 
Κατασκοπείας Δράμα 

Σκηνοθεσία 
Τόμας Άλφρεντσον 

Καστ 
Γκάρι Όλντμαν, 
Κόλιν Φερθ,  
Μαρκ Στρονγκ,  
Τζον Χερτ, Τομ Χάρντι 

Διάρκεια 
127’

Διανομή 
VILLAGE FILMS 

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

φεβρουαριοσ 
16/02



PAGE 35 



PAGE 36 | FREE CINEMA | ISSUE#2 

Περιπέτεια κατασκοπείας χωρίς δράση, 
καταδιώξεις και εκρήξεις, αλλά με αινιγ-
ματικές συμπεριφορές, θαυμάσιες ερμη-
νείες και εξαιρετική μεταφορά του κλί-
ματος των αρχών του ’70 στις μυστικές 
υπηρεσίες του Ψυχρού Πολέμου. Οι μη 
γνώστες της παράδοσης του είδους θα τα 
βρουν σκούρα στην παρακολούθηση της 
πλοκής.

κεί ακόμη. Με τη φωτογραφία στο χρώμα του 
ταμπάκο, σα να έχει ποτίσει από τα τσιγάρα 
που καπνίζονται αδιάκοπα, ο Άλφρεντσον 
παρακολουθεί όχι μόνο την εύρεση λύσης σ’ 
ένα πρόβλημα κατασκοπείας, αλλά και ένα 
σύμπλεγμα σχέσεων εμπιστοσύνης, προδο-
σίας και ερωτικής απιστίας.

Οι σχέσεις αυτές καθορίζουν την πορεία των 
χαρακτήρων. Από απόσταση, καθώς η επι-
στροφή του στην υπηρεσία τηρείται μυστική, 
αλλά όχι αμέτοχος, ο Σμάιλι είναι ένας παρα-
τηρητής που μεθοδικά στήνει τη σκακιέρα 
και αποκλείει πιόνια, μέχρι να καταλήξει στο 
στόχο του. Επιφανειακά δείχνει ψυχρός και 
αδιαπέραστος. Η υπόθεση αυτή, όμως, τον 
έχει επηρεάσει και σε προσωπικό επίπεδο, 
εξαιτίας της απιστίας της γυναίκας του. Το 
δείχνει; Όχι. Η μόνη σκηνή όπου φαίνεται 
να «σπάει» την ανέκφραστη μάσκα του, είναι 
όταν αναφέρεται στη σκηνή της συνάντησής 
του με τον Κάρλα, τον αντίπαλό του από την 
άλλη πλευρά του παραπετάσματος. Ο Σμάιλι 
είναι αφιερωμένος. Στην υπηρεσία και στο 
σκοπό του.

Στον κεντρικό ρόλο, ο Γκάρι Όλντμαν δίνει 
μάθημα υποκριτικής οικονομίας, αναλαμβά-
νοντας το ρόλο που έπαιξε πρώτος ο Άλεκ 
Γκίνες, στη μίνι σειρά που γυρίστηκε για το 
BBC, το 1979. Πλαισιώνεται από ένα υποδειγ-
ματικό καστ Βρετανών ηθοποιών, με ακριβείς 
ερμηνείες, δίχως ίχνος υπερβολής και εντυ-

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

πωσιασμού. Το «Κι ο Κλήρος Έπεσε στον 
Σμάιλι» έχει ειπωθεί επανειλημμένα ότι είναι 
η ταινία κατασκοπείας για τον σκεπτόμενο 
θεατή. Είναι μια σωστή παρατήρηση. Ακόμη 
κι ο σκεπτόμενος θεατής, όμως, μπορεί να 
χαθεί στο λαβύρινθο των πολύπλοκων σχέ-
σεων, τις οποίες έχει αναγκαστικά συμπτύξει 
το σενάριο. Είναι η μόνη παρατήρηση που 
μπορεί να κάνει κανείς, για μια ταινία που 
λειτουργεί άψογα σε όλα της τα επίπεδα.

http://www.maoslastdancermovie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Aco15ScXCwA
http://www.imdb.com/title/tt1340800/
https://www.facebook.com/TinkerTailorMovie
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η γνωμη του mr. klein

Γκόμενα κάνει delete 
τα προηγούμενα 
πέντε χρόνια της ζωής 
της μετά από τράκο. 
Περίμενα να δω και 
τον Άνταμ Σάντλερ, 
ύστερα θυμήθηκα πως 
βλέπω άλλο έργο. Έχει 
παραγίνει το κακό με τα 
remake στο Χόλιγουντ.

ΕΡΩΤΑΣ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ (2012)
(THE VOW)

Μετά από τροχαίο απογαλακτισμένη, μποέμ κόρη 
πλουσίων παθαίνει αμνησία περί την τελευταία 
πενταετία.  «Το Κορίτσι που Άφησε Πίσω»,  
τη γλυπτική, το μουσικό παραγωγό άντρα της και  
τη χαρούμενή τους ζωή μπορεί, αν με τη βοήθειά του  
τα γνωρίσει απ’ την αρχή, να «θυμηθεί»;  

Στο παρθενικό του ραντεβού με τα 35 mm δε θα μπορούσε 
παρά να απαντά «ναι» ένας προκομμένος της διαφήμι-
σης, Χρυσοσφαιρούχος για το TV movie remake του «Grey 
Gardens», ενώ μία τρόικα μοτίβων κλου ιατρικού περιστατι-
κού (το ταξικό υπερβατικό του «Love Story», το οικογενεια-
κού βίου ανοικοδομητικό του «Σχετικά με τον Χένρι» και το 
αρσενικό ανα-κατακτητικό του «Κάθε Φορά, Πρώτη Φορά») 
σκάνε «μπουκέτο» - και δεν εννοώ λουλουδικά - του Αγίου 
Βαλεντίνου σε μία ρομαντική δραμεντί, για την οποία το 
σεναριακό ζευγάρι του «Απλώς δε σε Γουστάρει» και η μπα-
κουροπένα του «Parenthood», εμφανώς, έχουν κάνει με το 
ζόρι αγκαλίτσες και φιλάκια.

Είδος 
Αισθηματικό

Σκηνοθεσία 
Μάικλ Σούσι

Καστ 
Τσάνινγκ Τέιτουμ,  
Ρέιτσελ ΜακΆνταμς,  
Σαμ Νιλ, Τζέσικα Λανγκ 

Διάρκεια 
104’

Διανομή 
AUDIO VISUAL

του Άγγελου Μαύρου

φεβρουαριοσ 
16/02
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Δεν ξέρω πού θα ψάξεις το άλλο σου μισό, 
αλλά δε θα το βρεις στο άνευρο χούφτωμα 
και τη φαλλοκρατία του αντρικής προοπτι-
κής άξονα αφήγησης, που συχνά κάνει και 
χειρονομίες με μονταζιακές σεκάνς αναδρο-
μών - σαλιαρισμάτων (για όσες τις λάτρεψαν 
στο «Αγαπημένε Μου Τζον»), το ψευδοσκίρ-
τημα του ντουέτου αρχετύπων μπουρζουά 
σικέ μπαμπά και φίφα, εριστικού πρώην 
λεγάμενου (η διακριτική σιλουέτα καθω-
σπρέπει μάνας έλκει αλλά το εξομολογητήριο 
επεισόδιο αυτοκριτικής από showcase της 
Λανγκ γυρνάει μπούμερανγκ σε χυλόπιτα), 
το γόη Τέιτουμ που τα πετάει πάντα με άνεση 
(αλλά στις στιγμές ουσίας δεν το‘ χει το 
ψηστήρι) και τα ματς μουτς στερεότυπα fun 
στιγμιοτύπων ή test drive έλξης του ανδρόγυ-
νου.

Προσωπικά, θα ασπαστώ μία κάποια χαριτω-
μενιά σε ατάκες και τοπόσημα Σικάγο, οιονεί 
ποθητή η σκηνή του ραντεβού - κλειδιού 
«πάμε σαν άλλοτε», ενώ το ψιλοέκανα και με 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ναι, για σένα που νιώθεις την καρδιά σου 
να χτυπά όποτε σε φλερτάρει πίτσι πίτσι 
ψυχαγωγική αμερικανιά. Αλλά πάρε την 
κολλητή. Το boyfriend δε θα την παλέψει 
όταν ο Τσάνινγκ βγάλει (πάλι) το φανε-
λάκι για νυχτερινό μπανάκι... 

official site

official trailer

imdb

facebook page (GR)

link me

του ζετέμ τα όψιμα ντράβαλα. Ένα νταρα-
βεράκι για «Το Ημερολόγιο» (αχ, Ρέιτσελ...) 
των ερωτευμενακίων και της φιλμογραφίας 
του μικρού φτερωτού θεού, όμως, όχι το δικό 
μου...

http://www.thevow-movie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=0utXWsKLOYQ
http://www.imdb.com/title/tt1093357/
https://www.facebook.com/TheVow.GR
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L (2012)

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας τύπος που 
μένει σ’ ένα αμάξι, πάει 
κάθε μέρα μέλι σ’ έναν 
κατεστραμμένο κι έχει 
για φίλο ένα πτώμα που 
το αποκαλεί Αρκούδα. 
Οι οργανώσεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα 
γιατί σιώπησαν;

Με σπίτι το αμάξι του, αγοραστής - courier μελιού για 
πλούσιο που τον υποχρεώνει σε ασυνήθιστο τυπικό, 
συναντάει την πρώην σε πάρκινγκ και ενίοτε πάει 
κούρσα τα παιδιά, βλέπει φευγάτο «αρκουδιάρη» 
φίλο με αιμάτωμα, χάνει το πόστο του από νέο οδηγό, 
ψάχνεται με ομάδα μηχανόβιων και σκαφάτο.

Η καραμπόλα που προκάλεσαν «Κυνόδοντας» και «Άλπεις» 
ήταν μονόδρομος - και, ευτυχώς, ο κώδικας οδικής κυκλοφο-
ρίας σουρεαλισμού κι αλληγορίας της σεναριακής φαντασίας 
του Ευθύμη Φιλίππου τηρείται χωρίς παρακάμψεις απ’ τη θέα 
ενός «αλλούτερου» τοπίου εκπλήξεων, σε ένα ακόμα αντι - 
«Speed» απ’ την Ελλάδα, που σηκώνει απολύτως δικαιολογη-
μένα διεθνώς σκόνη. 

Το STOP σου είναι μπρος απ’ το πρώτο μεγάλου μήκους 
όχημα ενός διαφημισά/βιντεοκλιπά/μικρομηκά, με μία 
μηχανή εκτός παραγωγής εργοστασίου, χειροποίητα υβριδική 
(η εσωτερική καύση του Μπέκετ, σημεία στο χάρτη του road 
movie, κάποια αξεσουάρ του «Mad Max», «Ο Νεκρός» του 

Είδος 
Σουρεαλιστική Κωμωδία

Σκηνοθεσία 
Μπάμπης Μακρίδης 

Καστ 
Άρης Σερβετάλης,  
Γιάννης Μποσταντζόγλου, 
Ευθύμης Παπαδημητρίου, 
Λευτέρης Ματθαίου  

Διάρκεια 
87’

Διανομή 
FEELGOOD 

του Άγγελου Μαύρου

φεβρουαριοσ 
23/02
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Απαγορεύεται η στάθμευση σε όσους 
δεν είδαν ποτέ ή τίναξαν μπιέλα με τα 
φιλμ του Γιώργου Λάνθιμου (ειδικά την 
«Κινέττα»). Αν σας πήραν συνεπιβάτες, 
όμως, ψάξτε οπωσδήποτε και αυτό.  
Πατημένοι...

official site

official trailer

imdb

facebook page (GR)

link me

Τζάρμους φωτισμένος απ’ τους προβολείς 
νυκτός στο παραξένισμα του bear, τα σπι-
νιαρίσματα στο θέατρο του παραλόγου του 
Ευγένιου Ιονέσκο), που δίνει όταν κι όπως 
πρέπει στροφές για ένα απρόβλεπτο «Drive». 
Με το σύστημα πλοήγησης να ψάχνει (και 
να βρίσκει συνηθέστατα) το αναλώσιμο, το 
«σκύψε το κεφάλι» και το «ο θάνατός σου, 
η ζωή μου» τού άγριου σήμερα, τη ζώνη 
ασφαλείας της ιδιωτείας, την (προ)αστι(α)
κή Ερημιάς Street, τo φαντασιωσικό κάθισμα 
βίωσης της νεο-ύπαρξης, το φόβο ενός cul de 
sac στο σταυροδρόμι της (προ)μέσης ηλικίας, 
το αστεία αγωνιακό παλινδρομικό τράκο τού 
ερωτήματος περί νοήματος. 

Μαγνητικά στέρεο σασί εγκιβωτισμού πλα-
ναρισμάτων που σπανίως χάνουν το κέντρο 
βάρους και το καίριο κόψιμο του τιμονιού 
από το μοντάζ, φροντισμένου σαλονιού εικα-
στικού αλτερνατίβα σε μη χαρακτηρισμένα 
habitat, συν το υποκριτικό πρέπον στου-
κάρισμα επαγγελματιών με τη Μέθοδο και 
στη διπλανή λωρίδα ερασιτεχνών - μουρών, 
αφήνουν τα σημάδια τους στη «ζούγκλα»  
της ασφάλτου για ένα ταξίδι, που σπορα-

δικά δεν αποφεύγει το «να κάνω αριστερά ή 
δεξιά;» διαλόγων, τα οχτάρια ή το φρένο στο 
κιβώτιο ρολο-σχέσεων και κάτι από οπισθο-
πορεία στη διχάλα επιλογών του τελικιάσμα-
τος. Τ’ αφήνεις να περάσουν βλέποντας το 
«L». Αφού ο αυτοκινητιστής γκαζώνει  
έτσι στην εκπαίδευση, σκέψου μετά πού έχει 
να φτάσει...  

http://l-bebenfilms.tumblr.com/
http://www.youtube.com/watch?v=zo-yyaAU7uk
http://www.imdb.com/title/tt2095684/
https://www.facebook.com/L.bebenfilms?ref=ts
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THE GREY (2012)

η γνωμη του mr. klein

Πέφτει ένα αεροπλάνο 
και κάτι κακομοίρηδες 
τρέχουν να σωθούνε στην 
Αλάσκα, κυνηγημένοι 
από αγέλη άγριων λύκων. 
Κάνουν δύο ώρες να τους 
φάνε. Υπήρξαν στιγμές 
όπου πήρα το μέρος των 
λύκων. 

Εργάτες σε πετρελαϊκή εταιρεία στην Αλάσκα παίρ-
νουν τ’ αεροπλάνο για το off του τριημέρου. Θα 
πέσουν σε θύελλα, θα συντριβούν και οι επτά επιζώ-
ντες της πτήσης θα ήλπιζαν να μην τους έβρισκε αυτό 
το... κακό, αφού τώρα έχουν γίνει το θήραμα πεινα-
σμένης αγέλης λύκων! 

Ομάδα ανθρώπων που δε δένονται με τίποτε μεταξύ τους 
προσπαθεί να επιζήσει σε τρομακτικά αντίξοες συνθήκες. 
Στερεότυπο μοτίβο για τις ταινίες καταστροφής της δεκα-
ετίας του ’70, αναβιώνει από τον Κάρναχαν με πιο έντονα 
θριλερικά στοιχεία «Survivor» δοκιμασίας και ταμειακή 
«ντουντούκα» το σκληροτράχηλο, ώριμο και ψυχοπονιάρικο 
μαζί βλέμμα του Λίαμ Νίσον, ο οποίος απολαμβάνει δεύτερης 
καριέρας σε ρόλους μοναχικού ανδρός με επικίνδυνη απο-
στολή, πότε για το καλό της θυγατέρας του («Taken»), πότε 
για το καλό της γυναικούλας του («Unknown»), εδώ για να μη 
φαγωθεί ζωντανός από το εξαγριωμένο ζωικό βασίλειο! 

Είδος 
Περιπέτεια Θρίλερ

Σκηνοθεσία 
Τζο Κάρναχαν

Καστ 
Λίαμ Νίσον,  
Ντέρμοτ Μαλρόνεϊ,  
Τζο Άντερσον,  
Ντάλας Ρόμπερτς

Διάρκεια 
117’

Διανομή 
AUDIO VISUAL 

του Ηλία Φραγκούλη

φεβρουαριοσ 
23/02
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Με ολίγη από Τζακ Λόντον στο βάθος σκι-
αγράφησης χαρακτήρα, ο ήρωας που υπο-
δύεται ο Νίσον μετατρέπεται σε σύμβολο 
αυτογνωσίας και ασκητικής πειθαρχίας. 
Είναι ένας ηγέτης με όραμα επιβίωσης, 
αλλά και με αμφιλεγόμενο αίσθημα Πίστης, 
καθώς η Φύση δείχνει να υπερτερεί του «κατ’ 
εικόνα και καθ’ ομοίωσιν», αφού ο Θεός του 
ανθρώπου δε δίνει ποτέ το σωτήριο παρών 
Του. Σχετικά τολμηρή επιλογή, υπαρξιακού 
υπόβαθρου, για μια περιπέτεια ωμότητας στη 
βία και το σασπένς της, που δεν προσπαθεί 
να κανακέψει τον θεατή και τον βουτά μέσα 
στον τρόμο της καταδίωξης, για να βιώσει 
μια αντίστροφη μέτρηση που, κυριολεκτικά, 
κατασπαράζει τους δήθεν επιζώντες.

Οι σκηνές δράσης (ειδικά εκείνη με το 
πήδημα από τον γκρεμό) σε φέρνουν στο 
χείλος του καθίσματός σου, η πτώση του 
αεροπλάνου είναι από τις πιο ρεαλιστικές 
που έχουμε δει ποτέ, αλλά τα προφίλ των 
χαρακτήρων δεν έχουν δουλευτεί όσο έπρεπε 
για ν’ αντέξουν τις κακουχίες και οι συναι-
σθηματικές «φλασιές» της συζύγου σπάνια 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Καλοσκηνοθετημένη, ενίοτε σοκαριστική 
και άμεση (θυμήσου το «Alive», βγάλε την 
ανθρωποφαγία και πρόσθεσε αιμοσταγείς 
και πεινασμένους λύκους), δε φέρνει στο 
νου κάποια άλλη ταινία από τα τελευταία 
χρόνια κι αυτό είναι υπέρ της. Οι ευαί-
σθητοι θεατές μπορούν να απόσχουν, 
εκτός κι αν αρέσκονται ν’ ακούνε τα ουρ-
λιαχτά με... κλειστά τα μάτια.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

λειτουργούν ουσιαστικά. Στην τελική, το 
«The Grey» παραμένει μια σκληρή εμπειρία, 
με στιγμές που θα ξαφνιάσουν.

http://thegreythemovie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Hfb0-U0ydj8
http://www.imdb.com/title/tt1601913/
https://www.facebook.com/TheGreyMovie
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΥΝΑΤΑ  
& ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΟΝΤΑ (2011)
(EXTREMELY LOUD & INCREDIBLY CLOSE)

η γνωμη του mr. klein

Από πατέρα ορφανό στου 
9/11 το χαμό, 11χρονο 
αγοράκι κρατάει το κλειδί 
του μυστηρίου, αλλά δεν 
ξέρει πού να το βάλει. 
Εγώ, πάλι, ήξερα. 

Πολυμήχανος πιτσιρικάς κάνει τη Νέα Υόρκη άνω 
κάτω, για να βρει την κλειδαριά στην οποία ταιριά-
ζει ένα κλειδί που του άφησε ο πατέρας του, μετά το 
θάνατό του, εκείνη την 11η Σεπτεμβρίου.

Το πολυσέλιδο, εύστοχα εικονογραφημένο, ομότιτλο βιβλίο 
του Τζόναθαν Σάφραν Φόερ γίνεται μάρτυρας του πώς ένα 
9χρονο παιδί, σαν όλα τ’ άλλα, σκαρφίζεται ένα διαφορετικό, 
ευφάνταστο τρόπο για να επιβιώσει της θλίψης του για τον 
ασύλληπτα τραγικό χαμό του πατέρα του. Η κινηματογρα-
φική μεταφορά του εν λόγω βιβλίου, όμως, παρακολουθεί 
έναν 9χρονο... διαφορετικό απ’ όλους τους άλλους, στις εκκε-
ντρικές, παράξενες περιπέτειες που σκαρώνει για να επιβι-
ώσει του πένθους του για τον ασύλληπτα τραγικό χαμό του 
πατέρα του. Αυτή η διαφορά, από μόνη της, δε θα πείραζε, 
εάν σκηνοθέτης (ο Ντάλντρι των «Οι Ώρες» και «Σφραγι-
σμένα Χείλη») και σεναριογράφος (ο Έρικ Ροθ των «Φόρεστ 
Γκαμπ» και «Η Απίστευτη Ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον») 
τη στήριζαν και την υπερασπίζονταν ικανά.

Το συναρπαστικά εφευρετικό παζλ που ο Φόερ συμπληρώνει 
κομμάτι κομμάτι, για ν’ αφηγηθεί την περίπλοκη και ιδιαί-
τερη ιστορία του μικρού Όσκαρ Σελ και της οικογένειάς του, 
αποτελείται από κεφάλαια, γραμμένα σε πρώτο πρόσωπο, 
εναλλάξ από τον Όσκαρ, το μουγκό παππού και την… ανθε-
κτική γιαγιά - καλύτερη φίλη του. Αδυνατώντας, προφανώς, 
να χωρέσουν όλα τα παραπάνω επί της οθόνης, οι Ροθ και 
Ντάλντρι καταφεύγουν αμαχητί σε ένα (μάλλον κακόγουστο) 
τέχνασμα, για να εξηγήσουν την ασυνήθιστη συμπεριφορά 
του ανήλικου ήρωά τους: δια στόματος του ιδίου, μαθαίνουμε 
ότι έχει εξεταστεί για να διαπιστωθεί αν πάσχει από το 
σύνδρομο Άσπεργκερ (μορφή αυτισμού) και ότι τα αποτελέ-
σματα ήταν... ασαφή! 

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Στίβεν Ντάλντρι 

Καστ 
Τόμας Χορν,  
Σάντρα Μπούλοκ,  
Τομ Χανκς, Μαξ φον Σίντοφ 

Διάρκεια 
129’

Διανομή 
VILLAGE FILMS

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

φεβρουαριοσ 
23/02
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Ακόμη κι έτσι όμως, χωρίς το γεμάτο απώ-
λειες, ιδιότροπο, αλλά και πέρα για πέρα 
γνώριμα ανθρώπινο παρελθόν του παππού 
και της γιαγιάς του να χρωματίζουν τις εμπει-
ρίες τόσο του πατέρα του, όσο και τις δικές 
του, ο Όσκαρ απογοητεύει. Γίνεται αντιλη-
πτός είτε σαν κακομαθημένος, εγωκεντρικός 
ξερόλας, είτε σαν απρόσιτο παιδί με ειδικές 
δεξιότητες. Και δεν πείθει (όπως ώφειλε) 
ως θυμωμένο μεν, τρυφερό δε, χαρισματικό 
πλασματάκι, που ιχνηλατεί ακούραστα την 
ανθρώπινη ψυχή της Νέας Υόρκης. Γύρω του, 
ασήμαντοι ή εντελώς ανεξερεύνητοι δορυφό-
ροι, η γιαγιά και ο - αδικαιολόγητα υποψή-
φιος για Όσκαρ δεύτερου ρόλου, φον Σίντοφ 
- παππούς του. Μόνο η Μπούλοκ, ως μάνα, 
καταφέρνει να μειώσει (σε ένα βαθμό) την 
απόσταση από το θεατή, χάρη κυρίως στην 
οικεία, στοργική ιδιότητα του ρόλου της.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Άστοχη και παγερά αδιάφορη διασκευή 
ενός εξαιρετικά συγκινητικού, πρωτότυ-
που και ανήσυχου βιβλίου. Είσαι δεν είσαι 
μύστης του τελευταίου, ούτε χαμπάρι 
θα πάρεις από τους χαρακτήρες, ούτε το 
παράταιρο, τακτοποιημένο happy end θα 
χωνέψεις.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://extremelyloudandincrediblyclose.warnerbros.com/dvd/#/home
http://www.youtube.com/watch?v=yaPhWvzczE0
http://www.imdb.com/title/tt0477302/
https://www.facebook.com/extremelyloudandincrediblyclose
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η γνωμη του mr. klein

Είναι δυό πράκτορες 
της CIA σαν τα κρύα 
τα νερά και σφάζονται 
για το ποιος θα πάρει 
τη Ρις Γουίδερσπουν! 
Μισό μέτρο γυναίκα! Και 
κάνουν και ζημιές! Μόνο 
στο σινεμά, ρε φίλε...

Κολλητάρια υπερπρακτόρια του FBI, ο ένας Άγγλος 
χωρισμένος με παιδί καληνυχτάκιας και ο άλλος γκο-
μενάκιας, κοντραρίζονται τρελά κι άκρως απόρρητα 
για blondie, που ανίδεη για το ποιον και το κονέ τους, 
τους γουστάρει και τους δύο, ενώ είναι άχτι - στόχοι 
Γερμανού διεθνώς καταζητούμενου.

Προ τριετίας το «Εξολοθρευτής: Η Σωτηρία», τώρα αυτό 
κι ένας πρώην «σύμμαχος» στο Χόλιγουντ κηρύσσει πλέον 
με κάθε επισημότητα αρχή εχθροπραξιών εναντίον του  
freecinema, υποκλέπτοντας τα «Επικίνδυνες Παρέες», «Ο 
Κύριος και η Κυρία Σμιθ», «Οι Τσιλιαδόροι», ακόμα και το 
δικό του killer «Οι Άγγελοι του Τσάρλι», σ’ ένα αγοραίο 
κακούργημα που καμουφλάρεται ως girl power επιστήθια 
ευγενούς μαντραχαλο-άμιλλας ρομάντζου μυστικοϋπηρεσια-
κής αδρεναλίνης κομεντί. 

Η τσίου αμφιθυμίας (φεμινισμού ή φαλλοκρατίας) «μία 
γυναίκα δύο άντρες» αλλοπρόσαλλη σκιαγράφηση που πάει 
καρφωτή, το μπούγιο μικροφωτογράφησης τριολέ έρωτα ή 
δράσης (αμοιβαία προϊόν λαθροχειρίας) στο μοντάζ ψηφια-
κοεφέ, τα διόπτρας sitcom σεξισμού φαρσοκαλάμπουρα, το 
«ότι να’ ναι» Φριτς παρακολούθημα, το κάστινγκ του βαλ-
τού Χάρντι ως αγκαλίτσα, τα εμφύτευσης κοριού σκετς με 
τον Πάιν ζιγκουάλα που ανανήφει εξωφρενικά και το τσόλι 
Τσέλσι Χάντλερ στην απόξω ως λυσσάρα φαρμακόγλωσσα; 
Έσπασαν όλα στην ανάκριση, τσακ μπαμ. Να μη φλερτάρεις 
με την ήττα...

Είδος 
Αισθηματική Περιπέτεια

Σκηνοθεσία 
ΜακΤζι

Καστ 
Ρις Γουίδερσπουν,  
Κρις Πάιν, Τομ Χάρντι, 
Τσέλσι Χάντλερ 

Διάρκεια 
97’

Διανομή 
ODEON

του Άγγελου Μαύρου

φεβρουαριοσ 
23/02

ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΕΙ  
ΠΟΛΕΜΟΣ (2012)
(THIS MEANS WAR)
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Για μία bimbo χωρίς χιούμορ που έχει 
απωθημένα κατασκόπου και τους δύο που 
σκοτώνονται για πάρτη της; Ναι, είναι. 
Πόσες ξέρεις; Το’ πιασες, α γεια σου...

link me

official site

official trailer

imdb

facebook page

http://www.thismeanswarmovie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=oleuD8479uM
http://www.imdb.com/title/tt1596350/
https://www.facebook.com/thismeanswar
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BARBIE: Η ΙΣΤΟΡΙΑ  
ΜΙΑΣ ΓΟΡΓΟΝΑΣ 2 (2012)
(BARBIE IN A MERMAID TALE 2)

η γνωμη του mr. klein

Κορίτσια, η Barbie πάει 
στο σινεμά, με τη νέα της 
ταινία, «Η Ιστορία μιας 
Γοργόνας 2». Wow! Η 
αγαπημένη μας Μερλία 
ζει νέες, απίθανες 
περιπέτειες.  
Από γοργόνα, γίνεται 
σέρφερ και παίρνει 
μέρος στο παγκόσμιο 
πρωτάθλημα σέρφινγκ! 
Θα καταφέρει να 
κερδίσει; (Μόλις έβρεξα 
το βρακάκι μου.)

Ξανθιά γοργόνα με μαμά την ηγεμόνα της Ωκεανίας 
πάει για θρίαμβο στο πρωτάθλημα σανίδας.  
Μελανούρι αντίπαλός της τής βουτάει μαγικό κολιέ  
κι ελευθερώνει κακιά θεία, που τους χτυπάει σα χτα-
πόδια για εξουσία. Μπορούν τη σωτηρία χύμα στο 
κύμα όλοι να βρουν άπαξ και υποθαλάσσια εναντίον 
της ενωθούν; 

Τσιρίδα ενθουσιασμού για το μαγιό σετάκι «aquamarine 
ροζάκι» απ’ τα δημοτικά και νήπια γένους θηλυκού, οι φίλοι 
του animation φανταστείτε το «Ώρα για Σερφ» να βάζει 
μπανιερό «Καρχαριομάχος»  ή το «Μαλλιά Κουβάρια» να 
φοράει μάσκα «Ψάχνοντας το Νέμο». ΜΟΝΟ φανταστείτε, 
γιατί «παίζει» ως και βλάβη στον ιππόκαμπο αν δείτε το 
sequel - πιτσιποπάκι του κουκλίστικου franchise, που έχει... 
φύγει απ’ το βατήρα ως cartoon γούτσου γούτσου χιούμορ 
περιπέτεια φαντασίας, διδαγμάτων «αϊ πνιγείτε μπαμπεσιά, 
ζηλοφθονία, μνησικακία» και «ζήτω η συνεργασία, η φιλία, 
η αυτοθυσία» με παραπλέουσες αξίες «αθλητισμό», «οικο-
λογία» και «φιλοζωία». Η επί ώρα στέγνα του κινούμενου 
σχεδίου τύπου «λιθρίνι κι από δίπλα το πιπίνι με μπικίνι», οι 
ζωντάνιας Μπίμπι Μπο υγρού στοιχείου νιανιά περσόνες, η 
ιστορία που καρφώνει στο βυθό, και το βαρούλκο μεταγλώτ-
τισης απλώς πάνε για φούντο. Το Αιγαίο ανήκει στο Μπομπ 
το Σφουγγαράκη!

Είδος 
Animation

Σκηνοθεσία 
Γουίλιαμ Λάου

Διάρκεια 
75’

Διανομή 
FEELGOOD

του Άγγελου Μαύρου

φεβρουαριοσ 
23/02
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Δεν τα ρωτάνε αυτά, πας τρέχοντας αν 
ντύνεις και χτενίζεις ξέρεις ποια ολημερίς. 
Το’ κοψες χρόνια; Η πισίνα πιο quality 
time, πες να σε γράψουν η μαμά και ο 
μπαμπάς. Μαμά και μπαμπά, κορίτσι δε 
θέλατε; Λουστείτε το...

http://www.barbie.com/mermaid-tale-2/
http://www.youtube.com/watch?v=ubQBJb2xq7c
http://www.imdb.com/title/tt2197823/
https://www.facebook.com/pages/Barbie-in-a-Mermaid-Tale-2/228837123877683
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