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Το τζέρτζελο των Όσκαρ τελειώ-
νει και η αγορά μένει ξαφνικά με 
διάφορα υπόλοιπα που πρέπει να 
βγουν, δίχως κάποιο γκελ στο κοινό, 

προφανώς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η 
εβδομάδα της 15ης Μαρτίου, κατά την οποία 
διανέμονται δέκα τίτλοι (έχουμε δει και χει-
ρότερα, κλείσε το στόμα σου...) με αμφίβολες 
αξιώσεις. Είναι αλήθεια πως τα εισιτήρια 
έχουν μειωθεί. Μαζί, όμως, έχει ξε-πέσει και 
η ποιότητα του προϊόντος, που σίγουρα δεν 
πείθει για να σε βγάλει από το σπίτι. 

Σε κάποιες περιπτώσεις τα κρούσματα είναι 
παγκόσμια (η Disney βιώνει μια από τις πιο 
παταγώδεις αποτυχίες στην ιστορία της με 
τον «John Carter»), σε άλλες το αμερικα-
νικό κοινό σπάει τα ρεκόρ ανοιγμάτων στο 
box-office, ενώ το ελληνικό... ούτε που παίρ-
νει χαμπάρι πως βγήκε το φιλμ στις αίθου-
σες! Για εξώφυλλο του μήνα, σε τούτο το pdf, 
επέλεξα αυτή ακριβώς την ταινία,  

τους «Αγώνες Πείνας», ένα blockbuster 
εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, 
βασισμένο σ’ ένα περίφημο και πολυδιαβα-
σμένο βιβλίο, που, αν μη τι άλλο, «μιλούσε» 
στο νεανικό κοινό, τις μάζες της multiplex 
generation, το target group που όλα τα 
studios θέλουν να δελεάσουν προς το ταμείο 
σήμερα. Εδώ, λοιπόν, τζίφος!

Τι πήγε στραβά με το «The Hunger Games» 
στη χώρα μας; Λάθος marketing; Λανθα-
σμένη ή ανύπαρκτη πληροφόρηση; Ή η επί-
γνωση πως από τη στιγμή που η ταινία δε 
σου προσφέρει κάτι τρανταχτό σε ονόματα, 
θέαμα και συγκινήσεις, μπορεί να περιμένει 
και για το home cinema, το πολύ σε τέσσερις 
μήνες μετά (και μιλάω για τη νόμιμη οδό...) 
την πρεμιέρα της στις αίθουσες; Πού οδηγεί 
αυτό το κλείσιμο της ψαλίδας, από την κινη-
ματογραφική διανομή ως την κατ’ οίκον προ-
βολή; Η απάντηση δεν έρχεται από πουθενά. 
Μάλλον από φόβο... 

Editorial
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Hλίας Φραγκούλης

http://iliaskyriazis.com/
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ΜΕΘΥΣΜΕΝΟ 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (2011) 
(THE RUM DIARY)

Είδος 
Δραματική Κωμωδία

Σκηνοθεσία 
Μπρους Ρόμπινσον 

Καστ 
Τζόνι Ντεπ,  
Μάικλ Ρισπόλι,  
Τζιοβάνι Ριμπίσι,  
Άαρον Έκχαρτ

Διάρκεια 
120’

Διανομή  
VILLAGE FILMS

μαρτιοσ 
01/03

του Λευτέρη Αδαμίδη

Στο αμερικανοκρατούμενο όσο και παρακμιακό 
Πουέρτο Ρίκο του ‘60 ένας νεαρός δημοσιογράφος 
αναζητεί την τύχη του, μπλέκεται, όμως, στα σχέδια 
επιχειρηματιών που προσπαθούν να βάλουν στο χέρι 
παρθένες εκτάσεις του νησιού, αλλά και σε μια ερω-
τική περιπέτεια με τη γυναίκα ενός συνεργάτη του. 

Ένα βιβλίο - θρύλος που εκδόθηκε δεκαετίες μετά τη συγ-
γραφή του, ένας καταραμένος συγγραφέας του μεγέθους του 
Χάντερ Τόμσον κι ένα σενάριο που περιφερόταν για χρόνια 
στα γραφεία εταιρειών παραγωγής, δυστυχώς, δεν κάνουν 
απαραίτητα μια αξιομνημόνευτη ταινία. Όσο κι αν ο Μπρους 
Ρόμπινσον (σκηνοθέτης του cult και γνήσια μεθυσμένου «Ο 
Φίλος μου και Εγώ») έμοιαζε στα χαρτιά ιδανική επιλογή και 
ο - τρελαμένος με τον Τόμσον - Τζόνι Ντεπ η σίγουρη εγγύ-
ηση στο ρόλο του πρωταγωνιστή. Το «Μεθυσμένο Ημερολό-
γιο» ούτε κατά διάνοια... μεθυσμένο μοιάζει και, κυρίως, ούτε 
γι’ αστείο δεν προορίζεται ν’ αποκτήσει την cult διάσταση του 
«Φόβος και Παράνοια στο Λας Βέγκας» του Τέρι Γκίλιαμ. 

η γνωμη του mr. klein

Είναι ο Τζόνι Ντεπ και 
πίνει ρούμι, πίνει ρούμι, 
πίνει ρούμι. Αν ήμουνα 
λιάρδα κι εγώ, μπορεί να 
την «έβλεπα» αλλιώς. 
Είχε ωραία χρώματα, 
όπως και να το κάνεις...  
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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; 

Μόνο για τους φανατικούς του Χάντερ 
Τόμσον, μη σου πω ακόμη και υπό την 
επήρεια ουσιών. Αν δεν έχεις σκοπό να 
πατήσεις ποτέ στη ζωή σου στο Πουέρτο 
Ρίκο, η εκπληκτική φωτογραφία του  
Ντάριους Βόλσκι θα σου κάνει ταξιδάκι 
αναψυχής (ή καλόν ύπνο).

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

Επίπεδο, διεκπεραιωτικό και αφόρητα 
βαρετό στη δίωρη διάρκειά του, το τουρι-
στικό πόνημα του Ρόμπινσον (παρά τα δια-
βόητα μεθύσια του, τόσο κατά τη συγγραφή 
του σεναρίου όσο και κατά τη διάρκεια των 
γυρισμάτων) δεν καταφέρνει παρά να επι-
δεικνύει την αγωνία και την απόγνωση στην 
προσπάθειά του να φανεί εκκεντρικό, απο-
τυγχάνοντας να μεταφέρει το παραμικρό 
από το φευγάτο όσο και κυνικό χιούμορ του 
βιβλίου, πόσω μάλλον το ταραγμένο πολιτικό 
background της εποχής. Ειλικρινά, κρίμα.

http://www.rumdiarythemovie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=-m0yqS3jodU
http://www.imdb.com/title/tt0376136/
https://www.facebook.com/RumDiaryMovie
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ΟΣΛΟ, 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (2011) 
(OSLO, AUGUST 31)

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Γιόαχιμ Τρίερ

Καστ 
Άντερς Ντάνιελσεν Λίε,  
Χανς Όλαβ Μπρένερ, 
Ίνγκριντ Όλαβα

Διάρκεια 
95’

Διανομή 
AMA FILMS

μαρτιοσ 
01/03

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας τυπάς 
στην απεξάρτηση. 
31 Αυγούστου. Στο 
Όσλο! Μαζόχες αυτοί 
οι Νορβηγοί. Αντί να 
έρθουνε για διακοπές στα 
ωραία μας τα νησιά, να το 
κάψουνε, να τους φύγει η 
κατάθλα, πάνε και κάνουν 
τέτοιες ταινίες... 

του Λευτέρη Αδαμίδη

Ο νεαρός Άντερς, τοξικομανής σε πρόγραμμα απεξάρ-
τησης, παίρνει 24ωρη άδεια προκειμένου να επισκε-
φτεί το Όσλο για μια συνέντευξη σε αναζήτηση εργα-
σίας, μόνο που η σύντομη επιστροφή του θα σημάνει, 
ταυτόχρονα, την αναμόχλευση ολόκληρου του παρελ-
θόντος του. 

Ο Γιόαχιμ Τρίερ μετά από ένα απόλυτα εγκεφαλικό και στε-
γνό συναισθηματικά ντεμπούτο («Reprise») που τον έβαλε 
μεμιάς στο διεθνή κινηματογραφικό χάρτη, ξανασυναντιέται 
με τον πρωταγωνιστή του, Άντερς Ντάνιελσεν Λίε, για ένα 
σαφώς πιο συγκινητικό, άτυπο remake της περίφημης «Φλό-
γας που Τρεμοσβήνει» του Λουί Μαλ, τοποθετημένου στο 
σύγχρονο Όσλο, αντικαθιστώντας το πρόβλημα του αλκοο-
λισμού με τον εθισμό στα ναρκωτικά. Η νορβηγική πρωτεύ-
ουσα, όπως μαρτυρά και ο τίτλος, αποτελεί εδώ ισάξιο πρω-
ταγωνιστή, κινηματογραφημένη εκπληκτικά στο λυκόφως 
του καλοκαιριού, βουτηγμένη σε μια γλυκιά μελαγχολία που 
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Αν θες να είσαι μέσα στα πράγματα, όσον 
αφορά το σταθερά ανερχόμενο σκανδι-
ναβικό σινεμά, ο Γιόαχιμ Τρίερ είναι ένα 
όνομα που αξίζει να έχεις υπόψη και η 
ταινία, σαφώς, δεν αφορά μόνο το φεστι-
βαλικό κοινό. Αν ακούς για πρώτη φορά 
στη ζωή σου ακόμη και το όνομα του Λουί 
Μαλ, έχουμε πρόβλημα... 

συντροφεύει ιδανικά την προκαθορισμένη 
πορεία του νεαρού της ήρωα, καθώς απο-
χαιρετά όχι μόνο φίλους και γνώριμα μέρη 
αλλά, κυρίως, την ίδια του τη νιότη. 

Το υπαρξιακό βάρος της πρωτότυπης ταινίας 
του Μαλ δίνει τη θέση του στο αντίκρισμα 
του κενού μιας ολόκληρης γενιάς που μοιάζει 
να ξοδεύεται αναίτια στο πέρασμα του χρό-
νου, χωρίς ν’ αφήνει τίποτε το ηρωικό στο 
πέρασμά της. Ο Γιόαχιμ Τρίερ σκηνοθετεί 
χαμηλότονα, χωρίς να ψάχνει για το δράμα, 
σχεδόν παραδίνεται στους ρυθμούς μιας 
ήρεμης μπαλάντας (που είναι πολύ πιθανό 
να μην ακουμπήσει όσους ψάχνουν κάτι πιο 
εντυπωσιακό), φαίνεται, όμως, να κατακτά 
μια ωριμότητα κι αμεσότητα που αφήνουν 
σπουδαίες υποσχέσεις για το μέλλον.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?v=gz2g0F9yl5o
http://www.imdb.com/title/tt1736633/
https://www.facebook.com/AdikosKosmos
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CAFÉ DE FLORE (2011)

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας DJ στο 
Μοντρεάλ που παίζει 
«καρέκλα» απ’ το  
Μπουρνάζι και 
ξενοπηδάει. Και μια 
ξεδοντιάρα στο Παρίσι 
που μεγαλώνει μόνη παιδί 
νταουνιασμένο. Σήμερα  
ο ένας, στα 60’s η άλλη.  
Κι εγώ αλλού ήμουνα. 
Από τον ύπνο. 

Χωρισμένος με παιδιά DJ έχει βρει τη δεύτερη 
γυναίκα της ζωής του, ενώ η πρώην εξακολουθεί να 
σπαράζει από πόνο. Παράλληλα, παρακολουθούμε 
και τη μονογονεϊκή οικογένεια μιας κομμώτριας στα 
τέλη του ’60, με παιδί με σύνδρομο Ντάουν. Κάπου, 
κάπως, οι δύο ιστορίες συνδέονται (;).

Με το υπερτιμημένο «C.R.A.Z.Y.» ο Καναδός Ζαν-Μαρκ Βαλέ 
θεωρήθηκε νέα ελπίδα του ανεξάρτητου σινεμά, ακόμη και 
πέρα από την πατρίδα του. Με το «Βασίλισσα Βικτωρία: Τα 
Χρόνια της Νιότης» πέρασε στο καλοστημένο mainstream, 
υπό την επίβλεψη του παραγωγού Μάρτιν Σκορσέζε. Φαί-
νεται ότι δεν του άρεσε και προσπάθησε να επαναλάβει το 
κλίμα της ταινίας που τον έκανε γνωστό. Το «Café de Flore» 
μπορεί να διατηρεί τα εξωτερικά στοιχεία της φόρμας του 
«C.R.A.Z.Y.», αλλά από περιεχόμενο βρίσκεται στα όρια...  
της παλαβομάρας.

Είδος 
Κοινωνικό

Σκηνοθεσία 
Ζαν-Μαρκ Βαλέ

Καστ 
Βανέσα Παραντί,  
Κέβιν Παράν, Ελέν Φλοράν, 
Εβελίν Μπροσού 

Διάρκεια 
120’

Διανομή 
SEVEN FILMS

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

μαρτιοσ 
01/03
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Σ’ αρέσουν οι μπερδεμένα μονταρι-
σμένες ιστορίες, που μπορεί και να μη 
βγάζουν νόημα, αλλά σε παρασύρουν 
με τις ωραίες εικόνες τους κι ένα ταιρια-
στό soundtrack; Βρήκες την ταινία σου. 
Αν θες να καταλαβαίνεις και τι βλέπεις, 
keep walking, το κάρμα σου θα βρει την 
αδελφή ψυχή του σε μια άλλη αίθουσα...

Ποια μπορεί να είναι η σχέση ανάμεσα 
στις δύο εντελώς αταίριαστες ιστορίες; Στα 
πρώτα λεπτά της ταινίας βλέπουμε τον ήρωα 
της σύγχρονης ιστορίας (στον Καναδά) να 
ταξιδεύει μ’ ένα αεροπλάνο. Ο Βαλέ δένει 
στο μοντάζ τη στιγμή αυτή με την εικόνα της 
Βανέσα Παραντί, που υποδύεται την κομμώ-
τρια του ’60 (στο Παρίσι), να κοιτάζει στον 
ουρανό ένα αεροπλάνο που πετάει. Για πάρα 
πολλή ώρα, αυτή η σκηνή αποτελεί και τη 
μοναδική σύνδεση των δύο ιστοριών! Αλλά 
και όταν δοθεί η απάντηση, η εξήγηση είναι 
τόσο ανεπαρκής, που απορείς τι κάθεσαι και 
βλέπεις τόση ώρα.

Καθεμία ιστορία ξεχωριστά, θα μπορούσε να 
αναπτυχθεί σε μια πλήρη ταινία. Ο συνδυ-
ασμός τους, ωστόσο, με τα διαρκή flashback 
και το πέρασμα από τη μία πλοκή στην άλλη, 
στέκει σαν ένα πείραμα αποτυχημένης αφή-
γησης. Αυτό που αξίζει στην ταινία, τελικά, 
είναι η δουλειά που έχει γίνει σε τεχνικό 
επίπεδο, με το μοντάζ, τη χρήση της μου-
σικής και την καλλιτεχνική διεύθυνση να 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

official site

official trailer

imdb

facebook page (GR)

link me

συνθέτουν την πειστική εικόνα δύο διαφο-
ρετικών κόσμων. Όλο αυτό, όμως, προκύπτει 
ένα κέλυφος το οποίο αποδεικνύεται άδειο.

http://www.cafedeflorelefilm.com/
http://www.youtube.com/watch?v=C15xLMrp0OA
http://www.imdb.com/title/tt1550312/
https://www.facebook.com/pages/Cafe-De-Flore-The-Film-Greece/321619967888762
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Η ΧΡΥΣΗ ΕΠΟΧΗ (1930)
(L’ âGE D’ OR)

η γνωμη του mr. klein

Η χαρά της γκαντεμιάς 
για ένα ζευγάρι που θέλει 
να χαμουρευτεί και δεν 
του κάθεται η φάση.  
Μουσειακό πρέπει να 
ήτανε το κομμάτι, αλλά 
μου τη βγήκε μια ωρίτσα 
και θα κάνω το σκατό 
μου παξιμάδι, να μη βάλω 
πεντάστερο.   

Ανόθευτος, και γι’ αυτό αδύνατον να περιγραφεί, ως 
γόνος του κινήματος των σουρεαλιστών. Στο περίπου, 
έστω: ένας άντρας και μια γυναίκα είναι ερωτευμένοι 
παράφορα, αλλά η Ιστορία, η αστική κοινωνία και η 
θρησκεία τους δεν τους αφήνουν να ολοκληρώσουν το 
πάθος τους.

Δεύτερο κινηματογραφικό πλάσμα στη φιλμογραφία του 
Μπουνιουέλ, και δεύτερη συνεργασία του (μόνο στο σενάριο 
και στην προ-παραγωγή αυτή τη φορά) με το μέγα σταυρο-
φόρο του σουρεαλισμού, Σαλβαδόρ Νταλί. Στην εποχή του, 
κυκλοφόρησε στις αίθουσες για δύο μόλις εβδομάδες, συνο-
δευόμενο από μακροσκελές, προκλητικά δυσνόητο κείμενο 
- μανιφέστο, πριν απαγορευτεί η προβολή του για τα επόμενα 
50 χρόνια! 

Πιστό στις επιταγές του καλλιτεχνικού κινήματος που υπηρε-
τεί, εκχύνει το όνειρο στην πραγματικότητα και εξελίσσεται, 
καταργώντας οποιαδήποτε λογική αφήγησης. Με προορισμό/
στόχο του το ένστικτο και το υποσυνείδητο, παραμορφώνει 
την «κανονικότητα» της πραγματικότητας με μικρές, αλλά 
καταλυτικές σφήνες διαστροφής: ευγενής κύριος περπατά 
στο δρόμο κλοτσώντας όχι μπουκάλι αλλά βιολί, και μεγαλο-
αστή κυρία διατάζει την κατοικίδια αγελάδα να κατέβει από 
το κρεβάτι της! Ουκ ολίγες από αυτές τις «αφύσικες» εικόνες 
προκαλούν ακαταμάχητο νευρικό γέλιο, δυναμιτίζοντας κάθε 
έκφανση του καθωσπρέπει φυσιολογικού, στο οποίο επιτίθε-
νται ασύστολα: από την αγνότητα των συναισθημάτων του 
πρωταγωνιστικού ζευγαριού (εκείνος τη φαντάζεται, αντικα-
θιστώντας την παρουσία της με μια λεκάνη τουαλέτας κι ενώ 
ακούγεται ο ήχος από το καζανάκι, παχύρρευστη, παλλόμενη 
ύλη πλημμυρίζει αιφνιδίως την οθόνη, χωρίς ν’ αντιλαμβανό-
μαστε άμεσα την ταυτότητά της ως... λάβας), μέχρι τα ιερά 
και τα όσια της Δύσης (το ρόλο του δια χειρός Σαντ, ακόλα-

μαρτιοσ 
01/03

Είδος 
Σουρεαλιστική Σάτιρα

Σκηνοθεσία 
Λουίς Μπουνιουέλ

Καστ 
Γκαστόν Μοντό,  
Λία Λις, Μαξ Ερνστ

Διάρκεια 
60’

Διανομή 
NEW STAR

της Ιωάννας Παπαγεωργίου
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν έχεις ιδιαίτερη προτίμηση στο ευρω-
παϊκό avant-garde ή και πειραματικό 
σινεμά, οφείλεις να βιώσεις αυτήν την 
εμβληματική σουρεαλιστική δημιουργία 
στη μεγάλη οθόνη. Οι υπόλοιποι, μπορεί 
να εγκαταλείψετε την αίθουσα... για να 
επιστρέψετε με πέτρες!

movie clip

imdb

facebook page

link me

στου παιδόφιλου και Δούκα του Μπλανγκίς, 
ενσαρκώνει ο Ιησούς Χριστός!). 

Συνδυάζοντας αφενός κώδικες δημιουργίας 
του βωβού (μεσότιτλους και συνοδευτική 
μουσική) με επιτεύγματα του - νεογέννη-
του τότε -  ομιλούντος (ενσωματωμένους 
στη δράση, ηχογραφημένους διαλόγους και 
μουσική), κι αφετέρου πτυχές της - λατρεμέ-
νης από τους σουρεαλιστές - ψυχαναλυτικής 
θεωρίας του Φρόιντ, με ψήγματα και εκείνης 
του Μαρξ, ανατρέπει άφοβα, ρηξικέλευθα 
και βλάσφημα τις δομές, όχι μόνο του πολι-
τισμού ή της Τέχνης του κινηματογράφου, 
αλλά και της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης. 
Βίαια ακατάληπτο, σοκαριστικά αναρχικό και 
ξεκαρδιστικά ανήθικο, αποπροσανατολίζει 
τη συνείδηση, ενώ εισβάλλει και διεγείρει τα 
πιο άφωτα μονοπάτια νου και ψυχής. Ακόμη. 
Τόσο αγέραστο.

Μαζί προβάλλεται το γραμμένο στο κάρμα 
του, έτερόν του ήμισυ, «Ο Ανδαλουσιανός 
Σκύλος» («Un Chien Andalou», 1929), το 
16 μόλις - αλλά αξέχαστων - λεπτών ντε-
μπούτο του Μπουνιουέλ, που εικονογραφεί 
το συνδυασμό ενός δικού του ονείρου με 
ένα του Νταλί, ο οποίος συνυπογράφει και 
τη σκηνοθεσία. Αμόλυντη, κινούμενη αφη-

ρημένη Τέχνη ή πρωτοπόρα και διαχρονική 
«video art», ο «Σκύλος» αυτός έγινε δεκτός 
με ενθουσιασμό ως «όμορφο ποίημα» από 
μερίδα της κριτικής στην εποχή του. Γεγο-
νός που έκανε έξαλλο τον Μπουνιουέλ, ο 
οποίος προσδοκούσε σε αγανάκτηση και 
κατακραυγή - αντιδράσεις που κατάφερε να 
προκαλέσει λίγο αργότερα, με τη συγκριτικά 
πιο φλύαρη «Χρυσή Εποχή» του.

http://www.youtube.com/watch?v=NHZyIx3oNZk
http://www.imdb.com/title/tt0021577/
https://www.facebook.com/pages/L-age-d-or/108568339173501
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ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΧΤΥΠΑ  
Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ (2011)
(THIS MUST BE THE PLACE)

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Πάολο Σορεντίνο

Καστ 
Σον Πεν,  
Φράνσις ΜακΝτόρμαντ,  
Τζαντ Χιρς,  
Χάρι Ντιν Στάντον

Διάρκεια 
118’

Διανομή 
ODEON

η γνωμη του mr. klein

Controversy

Αμάν! Πώς έγινε έτσι  
ο Ρόμπερτ Σμιθ;  
Ρε παλικάρι, δεν είναι και 
για χόρταση η μασκάρα, 
μην το κουράζεις, ούτε 
στη χοροεσπερίδα του 
ΚΑΠΗ δε θα σ’ αφήσουν 
να παίξεις έτσι... Καλά, 
εννοείται πως η ταινία 
ήτανε για τα γεννητικά! 

του Λευτέρη Αδαμίδη

Ο Τσεγιέν, goth rock star σε «απόσυρση», ταξιδεύει 
από το Δουβλίνο ως τα βάθη της Αμερικής για να πεν-
θήσει τον πατέρα του και να εκπληρώσει την επιθυμία 
του τελευταίου, να βρει τα ίχνη ενός Ναζί βασανιστή.

Μπορεί να σου πάρει αρκετή ώρα για να συνηθίσεις (αν 
καταφέρεις να το χωνέψεις, δηλαδή)  τον Σον Πεν με τσιριχτή 
φωνή, μαλλί α λα Ρόμπερτ Σμιθ, κραγιόν, ρουζ και eyeliner. 
Από την άλλη, αν έχεις κάποια προηγούμενη επαφή με τις 
ταινίες του Πάολο Σορεντίνο («L’ Amico di Famiglia», «Il 
Divo»), η ιδέα ενός κεντρικού ήρωα πέρα από τα συνηθι-
σμένα, αλλά που ποτέ δεν ξεπέφτει στην καρικατούρα, είναι, 
τελικά, μάλλον αναμενόμενη.

Εν προκειμένω, ο Τσεγιέν δεν είναι τόσο ένας ξεπεσμένος 
star, όσο ένας βασανισμένος μεσήλικας, φυλακισμένος στο 
αναχρονιστικό μακιγιάζ ενός έφηβου, όπως απαιτεί η ανα-
γνωρίσιμη ταυτότητα και η pop εικόνα του, αυτή που οφείλει 
να αναπαράγει στο διηνεκές. Ένας pop star που έφτασε στο 
απόγειο της δόξας, αλλά τον κυνηγούν οι Ερινύες ως υπεύ-
θυνο(;) για το θάνατο ενός παιδιού. Ένα εφηβικό είδωλο που 
συναντώντας τον Ντέιβιντ Μπερν δε διστάζει να του εξο-
μολογηθεί, χωρίς υποκρισία, ότι ο ίδιος μπορεί να έγραψε 
τραγούδια, αλλά δεν υπήρξε ποτέ καλλιτέχνης. Ένας κάτο-
χος και κυρίαρχος φόρμας, αλλά όχι του περιεχομένου. Μέχρι 
τη στιγμή που πρέπει να ταξιδέψει ως την Αμερική για να 

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

σε βάζει στο δύσκολο ρόλο του τελικού κριτή!

μαρτιοσ 
08/03
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εκπληρώσει την επιθυμία του πατέρα του και 
ν’ ανακαλύψει τον Ναζί που τον ταπείνωσε 
στο Άουσβιτς. 

Η αβάστακτη ελαφρότητα της pop κουλτού-
ρας και η φυγόδικη Ιστορία δίνουν ραντεβού 
στο μεταμοντέρνο Νέο Κόσμο, εκεί όπου 
οι στρατευμένοι μπαμπάδες λείπουν στον 
πόλεμο, στο κρυμμένο πια από τη δημοσιό-
τητα Αφγανιστάν, και τα παιδιά μαθαίνουν 
μουσική από διασκευές. Η Αμερική σα μια 
Disneyland, κατοικημένη από εκκεντρικούς 
χαρακτήρες και μακριά από την Ιστορία, 
αρκετά κοντινή σε γοητεία με αυτή της 
«Αλίκης στις Πόλεις» του Βιμ Βέντερς. Αυτό 
πρέπει να είναι - ειρωνικά - το ιδανικό μέρος 
του τίτλου στ’ αλήθεια, για ένα τέτοιο ξεκα-
θάρισμα και μια τόσο αλλόκοτη ιστορία ενη-

λικίωσης. Ταξιδεύοντας στη βαθιά Αμερική, 
ο Τσεγιέν ανακαλύπτει τον άγνωστο πατέρα 
του, την ξεχασμένη Ιστορία και τη χαμένη 
ταυτότητά του. Στο δρόμο της επιστροφής, 
στο Δουβλίνο, μπορεί να μεγαλώσει πλέον 
και να ξαναγίνει, τελικά, ο Σον Πεν που όλοι 
ξέρουμε - και η Αμερική, ένα λιγότερο αθώο 
μέρος από ό,τι φανταζόμαστε.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.hopscotchfilms.com.au/films/out-now/thismustbetheplace-film
http://www.youtube.com/watch?v=MuvFmg_Ge9k
http://www.imdb.com/title/tt1440345/
https://www.facebook.com/thismustbetheplace.ilfilm
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Την πρώτη φορά, στις Κάννες, εγκατέλειψα 
την αίθουσα, απορημένος με το θράσος του 
Πάολο Σορεντίνο, στο αγγλόφωνο ντεμπούτο 
του, πλέον, και με πρωταγωνιστή τον Σον 
Πεν (κάπου εδώ θα χωρούσε κι ένα θαυ-
μαστικό...). Λίγο περισσότερο από μια ώρα 
άντεξα. Μήνες αργότερα, μπήκα ξανά στη 
δοκιμασία, για να μη φανεί πως αδίκησα το 
έργο. Η ήττα ήταν παρόμοια, μέχρι τέλους. 
Ειλικρινά, δεν ξέρω με τι να συγκρίνω την 
όλη εμπειρία. Ήταν λες και ο Αλμοντόβαρ 
έπαθε Βιμ Βέντερς! Χωρίς την τραβεστί. 
Εκτός κι αν εκλάβει κανείς την παρουσία  
του Πεν ως τέτοια...

Γκοθάς αποσυρμένος από τη μουσική σκηνή, 
με το βάρος της «ευθύνης» του θανάτου 
νεαρού fan του, πάει Αμερική για να θάψει 
τον αποξενωμένο Εβραίο πατέρα του και 
αντιλαμβάνεται ως εξιλέωση την αναζήτηση 
Ναζί βασανιστή που κατεδίωκε ισοβίως ο 
μακαρίτης. Αν μια τέτοια πλοκή σου βγάζει 
νόημα, πρόσθεσε και μια στάση στου Ντέι-
βιντ Μπερν (μια εξαιρετική σκηνή live με τη 
μπάντα του, όπου άδει το ομότιτλο άσμα), 
πριν μπούμε στο βαθύτατα σουρεάλ σύμπαν 
του εσωτερικού των States, που ο Σορεντίνο 
παρακολουθεί σα βλάχος, πρωτάρης τουρί-
στας. Ως κινηματογραφιστής, δε, επιδεικνύει 

εξεζητημένα τράβελινγκ και ναρκισσεύει το 
τοπίο με αλόγιστη χρήση γερανών, δίνοντας 
νέο νόημα στο genre του (κουκουρούκου) 
road movie.

Ποιος είναι αυτός ο τόπος που αναζητά ο 
Τσεγιέν; Η τόσο ακριβής ταύτιση του φαντα-
στικού ήρωα του Σορεντίνο με τον Ρόμπερτ 
Σμιθ των Cure, από τη μία, μοιάζει με σχόλιο 
πάνω στην καταθλιπτική πραγματικότητα 
της pop κουλτούρας. Η γεωγραφική Οδύσ-
σεια αυτογνωσίας, από την άλλη, σπάει την 
όποια πυξίδα κατεύθυνσης, κυρίως εξαιτίας 
της υπερβολικά γραφικής απεικόνισης ενός 
freak show χαρακτήρων, οι οποίοι μετατρέ-
πουν τον ήρωα σε μια απλά αξιοθρήνητη 
φιγούρα. Ειρωνικά, τα μπαγκάζια (συμβολι-
στική κραυγαλεότητα) που σέρνει πάντοτε 
ξοπίσω του ο Τσεγιέν, και τα λιγότερα τραύ-
ματα από το παρελθόν έφεραν και την καρ-
διά τους στη θέση τους είχαν...

Εν τέλει, το ταξίδι του Σορεντίνο χαμένο 
πήγε. Κι αμφιβάλλω αν πρόσεξε ποτέ πραγ-
ματικά τι λέγανε οι Talking Heads στο (ίσως 
πιο αγαπημένο μου τραγούδι τους) «This 
Must Be the Place». Όταν ο πρώτος στίχος 
δηλώνει πως «home is where I want to be», 
γιατί εσύ να φτιάχνεις βαλίτσα;

Controversy

του Ηλία Φραγκούλη
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η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας στιλ καμπόης 
και τρώει φλασιά που 
τον πετάει ως τον Άρη 
και του τη βγαίνουν τα 
τριτοξαδέλφια του Τζαρ 
Τζαρ Μπινκς! Πότε ήταν 
το Τριώδιο, είπαμε;

Στο Φαρ Ουέστ, πρώην οπλίτης των Νοτίων νυν χρυ-
σοθήρας την πουλεύει απ’ τους Ινδιάνους αλλά πέφτει 
σε Ε.Τ. με υπερ-μενταγιόν, το οποίο τον... «στέλνει» 
- έτη φωτός, συγκεκριμένα. Τον γλιτώνουν από πρά-
σινα όντα οι γίγα - πήδοι του (βλ. έλλειψη βαρύτητας) 
κι η νόθα θυγατέρα του αρχηγού τους, τον μπλέκει 
τσαούσα κόρη απειλούμενου ηγέτη άλλων έμβιων,  
η οποία προξενεύεται ακούσια για ειρήνευση σε αντί-
παλο. 

Ήταν η πρώτη επανδρωμένη αποστολή του κυβερνήτη των 
«WALL-E» και «Ψάχνοντας τον Νέμο», και κατέληξε το 
«Challenger» της Disney. Έστω κι έτσι, όμως, βρίσκει μία 
γωνιά στο γαλαξία (των multiplexes, μην παρεξηγηθούμε), 
έχοντας θέσει πάλι σε τροχιά μια pulp saga τού εγκεφάλου 
του Ταρζάν, Έντγκαρ Ράις Μπάροουζ, η διαστημοφαντασία 
συμπαντικά διασωστικών κωμειδυλλίου περιπετειών περιό-
δου τους, που λέει «Διακτίνισέ με, Σκότι»: στο «Avatar»  
για τα σούξου μούξου γήινου εραστή/σωτήρα κόσμων  
από βέβαιο αφανισμό και για το «πιάσε, πέτα» μάθημα,  
στο «Ο Πόλεμος των Άστρων» για τα τέρατα - φατσούλες, 
στο «Ο Πλανήτης των Πιθήκων» για το αλληγορικό μοτίβο 

του Άγγελου Μαύρου

μαρτιοσ 
08/03

JOHN CARTER: ΑΝΑΜΕΣΑ  
ΣΕ ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΥΣ (2012)
(JΟHN CARTER)

Είδος 
Περιπέτεια Φαντασίας

Σκηνοθεσία 
Άντριου Στάντον

Καστ 
Τέιλορ Κιτς, Λιν Κόλινς, 
Σαμάνθα Μόρτον,  
Γουίλεμ Νταφόου,  
Τόμας Χέιντεν Τσερτς,  
Μαρκ Στρονγκ,  
Κίεραν Χάιντς

Διάρκεια 
132’

Διανομή 
FEELGOOD
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Προτού αποφασίσεις, τρεις λεξούλες: 
«Cowboys and Aliens». Είναι σίγουρα 
καλύτερο, αλλά το ρισκάρεις να’ χεις πάλι 
«Επεισόδια»; Μωρέ, άσ’ το στα βλαμμένα 
του sci-fi... 

link me

official site

official trailer

imdb

facebook page

της σκλαβιάς και το habitat spaced out ερη-
μιάς, ενώ κάνουν μπαμ σκετς δορυφόροι, 
δράση και γκαγκ, εκτοξευμένα εδώ και 
χρόνια από την animation βάση του θείου 
Γουόλτ (από το «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» 
ίσαμε το «Αλαντίν»), εδώ live action!

Εάν ο πύραυλος στουκάρει, συμβαίνει ένεκα 
της τυπολογίας καρικατούρας, του μπού-
ρου μπούρου για ούφο ή παίδες, της όψιμης 
«ματς μουτς και αλληλεγγύη» μεταστροφής 
ανδροπροφίλ (που είναι στον αέρα) και του 
ότι ο νέος ζεν πρεμιέ Κιτς έχει φιζίκ γκελ 
μικρής οθόνης. Στο αδιάπτωτων ρυθμών σχε-
διαστικά θεαματικό β’ μισό προσεληνώσου 
για την πάλη με τους δύο αλμπίνους γοριλά-
ρες στην αρένα, Μόρτον - Χέιντεν Τσερτς - 
Νταφόου σπικάρουν ψηφιακά τέλεια για  
τα «άλιεν» και το μεγα - κατοικίδιο Γούλα 
είναι ο νέος Άγκι. Δεν πάει μόνο, τρώει, 
ωστόσο, και ρουκέτα αυτό το έπος. Ως τον 
Άρη θα σε πάρει;

http://disney.go.com/johncarter/
http://www.youtube.com/watch?v=pcV7aXL8txU
http://www.imdb.com/title/tt0401729/
https://www.facebook.com/JohnCarterMovie
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ΤΑ ΧΙΟΝΙΑ 
ΤΟΥ ΚΙΛΙΜΑΝΤΖΑΡΟ (2011)
(LES NEIGES DU KILIMANDJARO)

η γνωμη του mr. klein

Παίζει ένας την απόλυσή 
του σε κλήρωση. Και 
χάνει. Σε ναυπηγείο της 
Μασσαλίας δούλευε, μην 
παίρνεις τα όπλα!

Εκπρόσωπος των εργατών σε ναυπηγείο της Μασ-
σαλίας, βάζει τον εαυτό του σε κλήρωση μείωσης 
προσωπικού και χάνει τη δουλειά του. Αργότερα, θα 
πέσει θύμα ληστείας, με ληστή έναν από τους απολυ-
μένους συναδέλφους του και θα βρεθεί στο δίλημμα 
αν πρέπει να ζητήσει την τιμωρία του ή όχι.

Σοσιαλιστικών πολιτικών πεποιθήσεων ο Γκεντιγκιάν, αλλά 
τα «Χιόνια του Κιλιμάντζαρο» δεν έρχονται με ξύλινο λόγο ή 
με τη σφραγίδα του... ΠΑΜΕ. Στην ιστορία ηθικής και μπέ-
σας που έχει γυρίσει στην πατρίδα του, τη Μασσαλία, τον 
πρώτο λόγο έχουν η ανθρωπιά και τα αισθήματα, γι’ αυτό και 
οι χαρακτήρες, οι προβληματισμοί και τα επιχειρήματά τους 
πείθουν και συγκινούν.

Βασισμένο σ’ ένα ποίημα του Ουγκό που αναφέρεται στην 
καλοσύνη των φτωχών, το σενάριο παρακολουθεί τα διαρκή 
διλήμματα του Μισέλ, του κεντρικού ήρωα, πατέρα, παππού 
και εργάτη, με έγνοια για τους άλλους. Ποια είναι η καλύτερη 
λύση για να σωθούν οι θέσεις εργασίας; Είναι η κλήρωση; Κι 
αν ναι, πρέπει να είναι κι αυτός μέσα ως εκπρόσωπος; Όταν 
κι εκείνος χάσει τη δουλειά του, τού επιτρέπεται να χαρεί ένα 

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

μαρτιοσ 
08/03

Είδος 
Κοινωνικό

Σκηνοθεσία 
Ρομπέρ Γκεντιγκιάν  

Καστ 
Ζαν-Πιερ Νταρουσέν,  
Αριάν Ασκαρίντ,  
Ζεράρ Μεϊλάν,  
Μαριλίν Καντό

Διάρκεια 
107’

Διανομή 
FEELGOOD
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όνειρο ζωής, ένα ταξίδι στην Τανζανία με τη 
γυναίκα του; Και όταν δεχτεί την επίθεση και 
ανακαλύψει το ληστή, την έλλειψη μεταμέ-
λειας, αλλά και τα δύο μικρά του αδέλφια, τι 
πρέπει να κάνει;

Τα διλήμματα μεταξύ ηθικής, καλοσύνης και 
τιμωρίας είναι απανωτά. Για το ζευγάρι του 
Μισέλ και της Μαρί-Κλερ, όμως, το σημα-
ντικότερο είναι να τα έχουν εντάξει με τη 
συνείδησή τους. Έστω κι αν μερικές φορές 
διαλέγουν το λάθος τρόπο. Ο Γκεντιγκιάν 
πλησιάζει την υπερβολή όταν βάζει το Μισέλ 
ν’ αναρωτιέται αν η θέση του συνδικαλιστή 
τον έχει οδηγήσει στη μπουρζουαζία, όμως, η 
ταινία δε χάνει τον ειρμό της, ούτε παύει να 
είναι γειωμένη, εξαιτίας των ερμηνειών του 
πρωταγωνιστικού ζευγαριού.

Ο Ζαν-Πιερ Νταρουσέν (σταθερός συνερ-
γάτης του Γαλλο-αρμένιου σκηνοθέτη) και 
η Αριάν Ασκαρίντ δίνουν με σιγουριά την 
αίσθηση του παντρεμένου επί δεκαετίες 
ζευγαριού, με βλέμματα και διστακτικές 
κουβέντες που περισσότερο υπονοούν παρά 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Μεγαλύτεροι σε ηλικία θεατές ή εκεί-
νοι που αγαπούν μια ανθρώπινη ιστορία 
αλτρουισμού με ηθικό κέντρο βάρους, 
θα εκτιμήσουν τα «Χιόνια του Κιλιμά-
ντζαρο», παρά τη συμβατική τους κινημα-
τογράφηση.

official trailer

imdb

facebook page

link me

ανακοινώνουν τον ανθρωπισμό που τους 
διακρίνει. Σε αντίθεση με την πολιτική -  
κοινωνική της θέση, η κινηματογράφηση 
της ταινίας είναι αρκετά συντηρητική, αλλά 
παρακολουθεί αποτελεσματικά τις καλές 
προθέσεις των ηρώων της.

http://www.youtube.com/watch?v=uEis0smAb7c
http://www.imdb.com/title/tt1852006/
https://www.facebook.com/pages/Les-Neiges-du-Kilimandjaro/158861314180186
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ELENA (2011) 

η γνωμη του mr. klein

Μια από εκείνες 
τις νοσοκόμες που 
παντρεύονται πουρά για 
να τους τα φάνε, αγαπάει 
το γιόκα της τον ακαμάτη, 
αλλά μένει μακριά 
για να του πηγαίνει τα 
«δανεικά» κι έχει πολύ 
δρόμο με το τρένο. 
Φαντάζομαι πως κάποτε 
έφτασε... 

Η Έλενα, πρώην νοσοκόμα, έχει παντρευτεί σε 
μεγάλη ηλικία έναν ηλικιωμένο εισοδηματία και,  
ταυτόχρονα, συντηρεί την οικογένεια του άνεργου 
γιου της που σχεδόν ζει σε βάρος της. Όταν ο σύζυ-
γός της υποστεί καρδιακή προσβολή κι αποφασίσει 
ν’ αφήσει όλη του την περιουσία σε μια κόρη που έχει 
από τον προηγούμενό του γάμο, η Έλενα αποφασίζει 
να διεκδικήσει ό,τι θεωρεί πως της ανήκει. 

Μετά την εκπληκτική «Επιστροφή» (που του χάρισε το 
Χρυσό Λιοντάρι στη Βενετία) και την υπερφιλόδοξη αλλά όχι 
και τόσο επιτυχημένη «Εξορία», ο Ζβιάγκιντσεφ, στην τρίτη 
του ταινία, μετριάζει σαφώς τους τόνους του και περιορίζει 
τον σκηνοθετικό του καμβά, αποφασίζοντας να καταπιαστεί 
με ένα γνήσια ντοστογιεφσκικό όσο και χειροπιαστό ηθικό 
δίλημμα. Στη θέση της μεταφυσικής που διαπερνούσε τις 
προηγούμενες δουλειές του, ο Ζβιάγκιντσεφ τοποθετεί τώρα 

Είδος 
Κοινωνικό

Σκηνοθεσία 
Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ

Καστ 
Ναντέζντα Μάρκινα,  
Αντρέι Σμιρνόφ,  
Γιελένα Λιαντόβα

Διάρκεια 
109’

Διανομή 
SEVEN FILMS

του Λευτέρη Αδαμίδη

μαρτιοσ 
08/03
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Για όσους έχουν αγαπήσει το σινεμά 
του Ρώσου σκηνοθέτη, με τις παραπάνω 
επιφυλάξεις, όμως. Οι θεατές που δεν 
αρέσκονται σε βραδυκίνητα τράβελινγκ 
και μονοπλάνα μπορεί να χάσουν την 
υπομονή τους. 

official trailer

imdb

link me

το απόλυτα ρεαλιστικό περιβάλλον της νέας 
Ρωσίας. Μιας σκληρής, κυνικής χώρας, όπου, 
πλέον, ο νεοπλουτισμός και το κυνήγι της 
ευημερίας κυριαρχούν απόλυτα και το ταξικό 
χάσμα έχει γίνει πιο βαθύ από ποτέ, μην 
αφήνοντας μεγάλο χώρο στα συνειδησιακά 
διλήμματα. 

Αρκεί να δει κανείς με πόσο κλινικό τρόπο 
κινηματογραφεί ο Ζβιάγκιντσεφ το μοντέρνο, 
γεμάτο σκληρές επιφάνειες και ψυχρούς 
φωτισμούς σπίτι που φιλοξενεί το ηλικιω-
μένο ζευγάρι. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η 
Έλενα καλείται να σκεφτεί τη θέση της και 
να πάρει μια απόφαση, που δεν μπορεί παρά 
να βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με τον 
κοινωνικό περίγυρο στον οποίο καλείται να 
επιζήσει. 

Βαθιά, ως το κόκαλο ρωσική, η «Elena» 
συνιστά ένα στιβαρό δράμα που του λείπει, 
όμως, το άνοιγμα σε περισσότερες από μια 
αναγνώσεις. Ενώ, ακόμη και μέχρι σήμερα, η 
«Επιστροφή» εξακολουθεί να κρατά τους γρί-

φους της ζωντανούς, στην περίπτωση τούτης 
εδώ της ταινίας, ακόμη και ως παραβολή ή 
ανατομία της σύγχρονης Ρωσίας, «αυτό που 
βλέπεις, αυτό παίρνεις». Κι αυτό δεν μπορεί 
παρά να είναι μια μικρή απογοήτευση εκ 
μέρους του Ζβιάγκιντσεφ.  

http://www.youtube.com/watch?v=3kUg8uu1N_k
http://www.imdb.com/title/tt1925421/
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ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ  
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ (2012)
(GONE)

η γνωμη του mr. klein

Ψυχάκιας που κρατούσε 
γκομενάκι έγκλειστο, τη 
χάνει από τα χέρια του 
κι ύστερα «εξαφανίζει» 
της αδελφή της. Ένας 
Χουντίνι χρειαζόταν, να 
τους εξαφάνιζε όλους.

Διασωθείσα από άπιαστο ανώμαλο που την είχε 
κρατήσει δέσμια πριν καιρό σε αθέατη τρύπα πάρ-
κου ψάχνει το δράστη, ο οποίος παίζει εκ νέου μαζί 
της κρατώντας την άφαντη αδελφή της. Πρόβλημα: 
με εξαίρεση έναν, οι μπάτσοι στους οποίους το έχει 
καταγγείλει τη θεωρούν διαταραγμένη, λόγω ανεπού-
λωτης εμμονής με το συμβάν και τον τυπά.

Από το «Εκτός Ορίων» το «παίρνω το αίμα μου πίσω» αυτο-
δικίας ψαχτικό παγιδευτικό τραυματικό, απ’ το «Σε Βλέπω» 
το σαδιστικό θύματος - θύτη μέσα από το ακουστικό ή και 
δια ζώσης μουλωχτά διαλεκτικό, από «Το Σπίτι των Ονείρων» 
και το «Ο Θάλαμος του Τρόμου» το αστυνομικό αντιληπτικό 
ψυχολαλά μνημονιακό, από το «24» το girl power σωστικό 
οικογενειακό προθεσμιακό. Και ιδού ένα θρίλερ απογοητευ-
τικά serial killer-ικό αναιμικό, στο αμερικανικό ντεμπούτο 
του εκ Βραζιλίας δράστη του «Όταν Έρχονται τα Σύννεφα», 
που αιχμαλωτίζει μόνο αν είσαι των σειρών του καναπέ πιστό 
αρσενικό ή θηλυκό. 

Με αβαρίες στις καταστάσεις και στις σκιαγραφήσεις των 
προφίλ το καημένο diy εξιχνιαστικό, (σ)το νταβαντούρι 
καταδιώξεων με την κακή έννοια θα βρεις ελαφρυντικό, σε 
μοιραίο βαθμό flat (και εικαστικά) το φλασιών αναδρομής 
ψηφιδωτό, αλλά εγκληματικότερο απ’ όλα, η ηλιθιώδους 
παραπλάνησης περσόνα του μπασκίνα Μπέντλι ως πιθα-
νού κρυφού ενόχου, που έχει φάει τέρμα ψαλίδι στο μοντάζ 
του δεύτερου μισού (εν προκειμένω, κάνει κρα η ύπαρξη 
δεύτερου φινάλε που ξεφώνισαν οι... μάρτυρες των test 
screenings). Σε υποβάλλει κάπως το υπόκωφο σασπένς του 
ραντεβού νυχτιά στο δάσος, φυσική όμως - και καθόλου - 
«Μυστηριώδης Εξαφάνιση» είναι αυτή του φιλμ στη «γάμα» 
διαλογή. Από κει, ναι, ας σου ριχτεί... 

Είδος 
Θρίλερ 

Σκηνοθεσία 
Έιτορ Ντάλια

Καστ 
Αμάντα Σάιφριντ, 
Ντάνιελ Σουντζάτα,  
Τζένιφερ Κάρπεντερ,  
Σεμπάστιαν Σταν,  
Γουές Μπέντλι

Διάρκεια 
94’

Διανομή 
ODEON

του Άγγελου Μαύρου

μαρτιοσ 
08/03
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Την είδα την ξανθούλα, την είδα ‘ψες 
αργά - στο laptop σου ξανά, μανιακέ 
με την Αμάντα Σάιφριντ. Όχι μαμά, με 
«Mamma Mia!» καμία σχέση...

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.gone-movie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=hWPM0uS1SO8
http://www.imdb.com/title/tt1838544/
https://www.facebook.com/pages/Gone-Amanda-Seyfried-Sebastian-Stan-Jennifer-Carpenter/265265736857381
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Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΜΕΣΑ ΤΗΣ (2012)
(THE DEVIL INSIDE) 

η γνωμη του mr. klein

Τι παραπλανητικοί 
τίτλοι, ρε παιδί μου... 
Τη μάνα της ξόρκιζε μια 
και την τραβάγανε κάτι 
καραγκιόζηδες χωρίς 
τριπόδι. Του Καφηρέα, 
μιλάμε! 

Η κόρη Αμερικάνας, που προ ετών έσφαξε τρόικα 
επίδοξων εξορκιστών της και νοσηλεύεται σε άσυλο 
ψυχοπαθών στην Ιταλία, την επισκέπτεται. Μαζί με 
εικονολήπη που καταγράφει τη «συνεδρία» και ντου-
έτο εφημερίων πολέμιων του οξαποδώ. Τι θα γίνει 
όταν το Κακό ψάξει ένα νέο ξενιστή; 

Στείλ’ το στο πυρ το εξώτερον, απλώς μην είσαι εσύ, καθώς 
το έσχατο βδέλυγμα του Χόλιγουντ της φτήνιας εκπηγάζει 
από το πνεύμα και το σώμα και το αίμα τού όντως δαιμό-
νιου (αλλά επιχειρηματία) Γουίλιαμ Μπρεντ Μπελ. Με το 
σταυρό στο χέρι οι αιτίες, για τις οποίες φωτιά θα πέσει και 
θα κάψει το ψευδοντοκιμαντέρ χρονικό σατανικά υπερφυσι-
κού βεριτέ τρόμου του, είναι: dv κάμερα στο χέρι κουνημένη 
σε σημείο «τώρα βγάλ’ τα σωθικά σου», χαλκευμένες και όχι 
από το Μεφιστοφελή λήψεις κλειστού μούφα κυκλώματος, οι 
«μπου» κλασικοί εωσφορικοί μαιναδισμοί, ακροβατισμοί και 
οι θρησκειακοί τακτικισμοί εδώ ολωσδιόλου μη πιστευτοί, η 
διανομή που δεν είχε παπά να τη διαβάσει, ενώ είναι για να 
πέφτεις σε σπασμούς θυμού η διακήρυξη - ουβερτούρα περί 
μη εκκλησιαστικής στήριξης του όλου από το... Βατικανό και, 
αντικαθιστώντας τον επίλογο, η τελική παραπομπή σε ένα 
site για περαιτέρω «Αποκάλυψη». Ήδη στην Κόλαση (η ίδια 
η εταιρεία διανομής του, αντί δημοσιογραφικής προβολής 
είπε... «απεταξάμην»). Μην πας κι εσύ μικρούλη Βελζεβούλη...

Είδος 
Τρόμου

Σκηνοθεσία 
Γουίλιαμ Μπρεντ Μπελ

Καστ 
Φερνάντα Αντράντε,  
Σάιμον Κουόρτερμαν,  
Έβαν Χέλμουθ,  
Σούζαν Κρόουλι

Διάρκεια 
83’

Διανομή 
UIP

του Άγγελου Μαύρου

μαρτιοσ 
08/03
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

Σε λένε Λούσιφερ ή Ρέγκαν; Όχι βέβαια. 
Ε, αν δε θες ν’ αφρίσεις και ν’ αρχίσεις τα 
ακατάληπτα (απ’ τα νεύρα σου, όχι επειδή 
θα είσαι possessed), άσ’ το να πάει άσ‘ το. 
Στο διάτανο...

http://www.devilinsidemovie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=OyT7xMPurgw
http://www.imdb.com/title/tt1560985/
https://www.facebook.com/thedevilinsideUK
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Η ΠΗΓΗ 
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (2011)
(LA SOURCE DES FEMMES)

η γνωμη του mr. klein

Βογκάνε κάτι τσεμπέρια 
που πρέπει να τρέχουν 
στο πηγάδι να φέρνουν 
το νερό στο χωριό και 
ζητάνε και το λόγο 
από τους άντρες τους 
που αναπαύονται στο 
καφενείο. Φεμινιστικό. 
Ουστ! 

Η πολλοστή έγκυος αποβάλλει μεταφέροντας νερό 
σε οπισθοδρομικό χωριό και μία μορφωμένη νεο-
φερμένη ξεσηκώνει τα θηλυκά, μπας και αποκτήσουν 
σύγχρονη ύδρευση, να αρνηθούν τη συνουσία στ’ 
αρσενικά. Εκείνοι ψάχνονται, ο ιμάμης βάζει λόγια, η 
πεθερά και ο προχώ συμβίος τής στέκονται, σε άλλη 
φτιάχνουν συνοικέσιο και τη μέλλει, ένας ξένος κάτι 
θέλει. Θα αναβλύσει το δέον αύριο;  

Ο αγώνας (και της ελληνικής εμπορικής διανομής) τώρα 
δικαιώνεται για ένα Ρουμάνο της Γαλλίας, που αρδεύει το 
Μαρόκο με έναν σποραδικά σαπουνοπερικό αλλά σύνολα 
ευπρόσδεκτο exotica παιάνα φεμινισμού/πασιφισμού/προ-
οδευτισμού, ο οποίος βγάζει στο σουκ βόλτα με χιτζάμπ 
για «Chocolat» τη «Λυσιστράτη». Δεδομένο, το βρυσάκι 
τρέχει μήνυμα τύπου «στο αφρικανικό, και όχι μόνο, αλλη-
λοφάγωμα φυλών/φατριών λύση η ειρήνη, στα μυστικά και 
ψέματα της “Allahu Akbar” παράδοσης μια αλήθεια κάτω από 
το φερετζέ παλλόμενη γυμνή, και ως αψήφηση της κεντρικο-
εξουσίας ραχατιού/φαλλοκρατίας οι κατακτήσεις “χειραφέ-
τηση” και “ισότητα” στης επαρχίας και του Μαγκρέμπ ακόμη 
ένα απομεινάρι θεοκρατίας». 

Κελαρυστό όπως και να’ χει εικαστικά το joie de vivre μπαζάρ 
του τροφαντού εσμού - χειμάρρου κόντρα σε ένα φράγμα 
νοοτροπίας και φύσης ανυδρίας, ενώ, παρότι όχι «Χίλιες 
και Μία Νύχτες» εμπειρία η μεταξύ Αμπντελατίφ Κεσίς και 
Ρασίντ Μπουσαρέμπ δραματουργία (όταν κάνει συνοικέ-
σιο για ηθογραφία), ξεδιψάει εδώ μοντέρνα η Σεχραζάντ. 
Girl power Αραβική Άνοιξη στο πιο «Μάρα Μεϊμαρίδη». Όχι 
αποχή απ’ το κοκό αυτό, δεν είν’ κακό...

Είδος 
Δραματική Κωμωδία

Σκηνοθεσία 
Ράντου Μιχαϊλεάνου

Καστ 
Λέϊλα Μπεχτί,  
Χάφσια Χερζί, Μπιγιουνά, 
Σαμπρίνα Ουαζανί,  
Σαλέχ Μπακρί, Χιαμ Αμπάς

Διάρκεια 
135’

Διανομή 
STRADA FILMS 

του Άγγελου Μαύρου

μαρτιοσ 
15/03
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

official trailer

imdb

facebook page

link me

Μη σκας κοπέλα μου, στο Φεστιβάλ του 
Μαρακές να πας δεν έχεις τα έξοδα σε 
ντίραμ, τσάκω αυτό. Σου αρέσει και ο 
Αριστοφάνης; Ένας λόγος παραπάνω. 
«Άντρακλες» κι όσοι δεν αντέχουν το 
φολκλόρ νότιας Μεσογείου, από μακριά... 

http://www.youtube.com/watch?v=yLbE2cVXtHE
http://www.imdb.com/title/tt1686067/
https://www.facebook.com/lasourcedesfemmes
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η γνωμη του mr. klein

Πού είχα αφήσει 
το τηλεκοντρόλ; 
Ντοκιμαντέρ για τους 
μεταλλοανακυκλωσάδες; 
Κάνε κι ένα για τους 
τζαμάδες των φαναριών, 
που’ χει και σασπένς...

ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ (2011)

Οι άνθρωποι με τα τρίκυκλα και τα καρότσια που 
γυρίζουν στην Αθήνα και μαζεύουν ο,τιδήποτε άχρη-
στο σε μέταλλο, μιλούν για το μεροκάματο, τις συνθή-
κες της δουλειάς και τον τρόπο που ζουν.

Το ντοκιμαντέρ του Χρήστου Καρακέπελη έχει δύναμη, 
επειδή δεν βασίζει την αφήγησή του σ’ ένα σενάριο που 
προσπαθεί να δώσει κοινωνιολογικές εξηγήσεις ή να μετα-
φέρει στατιστικές. Αφήνει τους ίδιους τους πρωταγωνιστές 
να μιλήσουν και χρησιμοποιεί ωμά τις μαρτυρίες τους, σαν 
μια αφήγηση - πρώτη ύλη. Όλοι έχουμε δει τους ανθρώπους 
που μαζεύουν τα μεταλλικά αντικείμενα, τους παλιατζήδες 
υλικών που προορίζονται για ανακύκλωση. Ο Καρακέπελης 
κατάφερε να πλησιάσει μερικούς από αυτούς, οι οποίοι εργά-
ζονται σε όλο τον κύκλο της επεξεργασίας των απορριμμά-
των, από τη συλλογή μέχρι το διαχωρισμό και την αξιοποίηση 
των μετάλλων σε χυτήρια. Ρομά, Αλβανοί, Ινδοί, Μουσουλ-
μάνοι κι ένας Έλληνας, είναι αυτοί που εξομολογούνται το 
πώς βρέθηκαν σε αυτό το απωθητικό για τους περισσότερους 
επάγγελμα, τι διαδρομές κάνουν, ποια είναι τα κυκλώματα 
που τους εκμεταλλεύονται, και τι ακριβώς είναι οι μαύροι 
ατμοί που καίνε τα στόματά τους στο χυτήριο της Χαλυβουρ-
γικής όπου λιώνουν τα μέταλλα.

Η «Πρώτη Ύλη» δεν έχει καταγγελτικό ή διδακτικό ύφος. 
Δίνει χώρο στα πρόσωπα να μιλήσουν, μαζί με την αίσθηση 
της εμπιστοσύνης ότι αυτά που θα πουν δε θα παραποιηθούν. 
Σε αντίθεση με τα περισσότερα ντοκιμαντέρ της ελληνικής 
παραγωγής που μοιάζουν να απευθύνονται στην κρατική 
τηλεόραση, ο Καρακέπελης έχει γυρίσει την ταινία του με 
κινηματογραφική γλώσσα και ματιά, την οποία γνωρίζει πώς 
θα προσαρμόσει στο ντοκιμαντέρ, όπως είχε αποδείξει πριν 
λίγα χρόνια και με το «Σπίτι του Κάιν», ένα από τα καλύτερα 
δείγματα του είδους. 

Είδος 
Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία 
Χρήστος Καρακέπελης

Διάρκεια 
78’

Διανομή 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

μαρτιοσ 
15/03
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official site

official trailer

imdb

facebook page (GR)

link me

 Ανθρωπολογική καταγραφή του κόσμου 
που ζει στα όρια της πόλης και ασχολείται 
με τη συλλογή ανακυκλώσιμων σκουπι-
διών. Κοινώς, μια δύσκολη... πρώτη ύλη 
για τους μέσους θεατές ή, κυρίως, το 
ακόμη απαίδευτο στο κινηματογραφικό 
ντοκιμαντέρ κοινό της χώρας μας.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

http://www.thevow-movie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=XFQnaFmT1fs
http://www.imdb.com/title/tt1173957/
https://www.facebook.com/pages/RAW-MATERIAL-%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%97-%CE%A5%CE%9B%CE%97/381023951923189
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ΔΕΜΕΝΗ 
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ (2011)

η γνωμη του mr. klein

Ελληνικό. Με Εμφύλιο. 
Αναρωτιέσαι. Όταν 
κάποιος καταφέρει 
και γυρίσει το «Όσα 
Παίρνει ο Άνεμος» με 
το Βελουχιώτη, θα τους 
περάσει η καύλα;  

1945, Βόρεια Ελλάδα: χωροφύλακες και αχρείοι του 
παρακράτους σπέρνουν τρόμο σε επαρχία μετά τη 
συμφωνία της Βάρκιζας. Αριστερός με μικρό γιο, 
παρά τη διαφωνία της γυναίκας του, πάει στους 
αντάρτες με καρντάση. Σε ποια έκτροπα είναι ικανός 
κι ο ίδιος να προβεί, αφού τραυματικά τα υποστεί; 

Από το δημοτικό του «Αγάπη στα Δεκάξι», στο... γυμνάσιο 
ενός φανατισμού στα όπλα αντίπαλων πλευρών και αγριοτή-
των εποχής υπαιθρικού δράματος αθώων ή μη στο λούκι της 
Ιστορίας, η διδακτική ύλη έχει αλλάξει, αλλά όχι οι εν γένει 
επιδόσεις του Κώστα Χαραλάμπους, που στρατεύεται υπέρ 
μίας ουμανιστικής καταγγελίας της εμφυλιοπολεμικής μας 
τραγωδίας, με μπαϊράκι του είδους «οι παρωπίδες, οι κτηνώ-
δεις πρακτικές και τα προσχήματα της με το ζόρι ιδεολογίας, 
η παράνοια και - ως viral - οι παράπλευρες απώλειες της 
βίας, συν η πόλωση, το σχίσμα και το σπάραγμα του λαού, 
θύτη και θύματος μίας πράξης οιονεί εθνοκτονίας».

Σου έχει ξαναεπιτεθεί το όλο τάγμα ελεγείας αυτοδικίας, ενώ 
«Ψυχή Βαθιά» πήρε κι εκείνη τα βουνά, αλλά την ψιλοέσφα-
ξαν στο γόνατο η κατσαπλιάδικη ακαμψία φυσικών μέσων 
Σαμαρά και τα ψηφιακά άσφαιρα φυσέκια εφέ εκρήξεων 
πυρίτιδας. Σίγουρα αμύνεται καλά ο καπετάνιος τεχνικά: 
«Μίλα, ρε», μου είπαν, για συνθέσεις κάδρων και το στήσιμο 
σκηνών ανθρωποαισχών α λα Έλεμ Κλίμοφ σε χρόνους/
τόπους/χρώματα Θόδωρου Αγγελόπουλου, ενώ από τους 
αγωνιστές της διανομής η cult έκπληξη είναι ο Σπύρος Μπι-
μπίλας ως νέος Αρτέμης Μάτσας. Ανεξίτηλα ότι «Το Χώμα 
Βάφτηκε Κόκκινο», όμως, ούτε λόγος. Κι ας μου σκάσει από 
το κόμμα διαγραφή...

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Κώστας Χαραλάμπους 

Καστ 
Θάνος Σαμαράς,  
Τάσος Νούσιας,  
Στεφανία Γουλιώτη,  
Τάσος Παλαντζίδης 

Διάρκεια 
106’

Διανομή 
ODEON 

του Άγγελου Μαύρου

μαρτιοσ 
15/03
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Παλαιοί των ημερών, θα αγγιχτείτε. 
Μοναρχοφασίστες και κομμούνια, είστε 
κολλημένοι, μπορεί και να θελήσετε να 
πάρετε κεφάλια. Αν με ρωτάτε, πάντως, 
απ’ το αδελφικό του Βούλγαρη, είναι πιο 
«σινεμάς»...

official trailer

imdb

facebook page (GR)

link me

http://www.youtube.com/watch?v=c9EWMMBijNQ
http://www.imdb.com/title/tt2055611/
https://www.facebook.com/L.bebenfilms?ref=ts
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ΑΣΠΡΟΣ,  
ΑΣΠΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ (2010)
(BELI, BELI SVET) 

η γνωμη του mr. klein

Βαλκανικό μαύρο, 
μαύρο χάλι, λέγε με και 
μελούρα. Κάπου ρίχνανε 
κι από ένα τραγούδι. 
Βγήκα να δω τι καιρό 
είχε...  

Λεβέντης που έχει μπαρ ρίχνει έναν κρύο σε κόρη 
μίας πρώην του (η οποία ήταν χρόνια στη στενή γιατί 
είχε φάει τον πατέρα της και τώρα της βάζει στε-
φάνι ένας ξοφλημένος), η μικρή έχει αποκούμπι ένα 
συνομήλικο χωρίς αύριο, μία υπάλληλος του owner 
έχει κάργα εξαρτήσεις, ένας άλλος απ’ τη φάρα είναι 
αργόστροφος. Μία «χορωδία», μία κρυμμένη αμαρ-
τία, μία θρηνωδία. 

Εδώ είναι Βαλκάνια, επομένως έχει ένα λόγο παραπάνω για 
τη διεκτραγώδησή τους ως χορός νεωτερικός εκτός Επιδαυ-
ρείων (αλλά μέχρι ενός σημείου) ο Όλεγκ Νόβκοβιτς, στο 
φαταλιστικό λούμπεν μελόδραμά του με τραγούδια (!), που 
μιξάρει Σοφοκλή - «Κλεμμένα Όνειρα» - Ονορέ, με επωδούς 
την αλλοτρίωση/τη φτηνή χίμαιρα/το ξόδεμα/την άφεση της 
ύπαρξης σε έναν κόσμο σε πτώση, το ρήμαγμα και την ανερ-
γία στην προλετάρια εκβιομηχανισμένη επαρχία, το κακο-
φόρμισμα όλων των πληγών που αφήνουν οι δεσμοί αίματος 
(κι ο κάποτε υπαρκτός σοσιαλισμός), την έμφυτη επίγνωση 
του σύντομα αναπόφευκτου μοιραίου, και, παρ’ όλ’ αυτά, την 
επιδίωξη του πάθους με το ορμέμφυτο του λάθους. 

Ο οφθαλμός του Σέρβου «κόβει» με φορητή κάμερα έντα-
σης και το σωστό ψαλιδοχέρη στη μουβιόλα, την πρώτη ώρα 
χαλιέσαι ωραία και τα ασμάτια μελοποίησης solo σκέψεων 
των αντιηρώων είναι η δέουσα διακριτή στιλιστικής έντα-
σης νότα. Αίσθηση déjà vu (από την πρόσληψη της σλάβικης 
poverty row μυθοπλασίας) και κορεσμού (απ’ την τελμάτωση 
των αρχετύπων στην κλιμάκωση), όμως, ημι-αμαυρώνει το 
πλησίασμα στην κάθαρση. Όχι «Άσπρος, Άσπρος Κόσμος». 
Λερωμένος. Καλώς ή κακώς, δεν ξέρω αν θα βγαίνει από 
πάνω σου μετά...

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Όλεγκ Νόβκοβιτς

Καστ 
Γιάσνα Τζούριτσιτς, 
Ούλικς Φέμιου,  
Χάνα Σελίμοβιτς,  
Μπόρις Ισάκοβιτς

Διάρκεια 
121’

Διανομή 
NEW STAR 

του Άγγελου Μαύρου

μαρτιοσ 
15/03
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν κυνηγάς το σινεμά των γειτονικών 
λαών, χτύπα το, δε σου κάθεται συχνά 
έτσι (η πρόταση διαβάζεται διττά). Λάτρη 
των μιούζικαλ, εσύ σιγοντάρεις (σ)τα 
ιντερλούδια. Τηλεθεάτρια με οιδιπόδειο 
και φετίχ τον Αλέξανδρο Σταύρου, εδώ 
παίζει υποκατάστατο. Αν, φυσικά, αντέ-
χεις υποτίτλους και σεξάκι...

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?v=jO_fbj7m8Ng
http://www.imdb.com/title/tt1450635/
https://www.facebook.com/pages/Beli-Beli-Svet-White-White-World/125819854143657
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ΚΩΛΟΠΑΙΔΑ (2011)

η γνωμη του mr. klein

Ελληνικό. Είναι κάτι 
κωλόπαιδα (πρωτότυπος 
ο τίτλος) που θέλανε να 
πάνε Βερολίνο. Αλλά δεν 
πήγανε. Τι σκατά του 
βρίσκουνε του Βερολίνου;

Η συμφωνία τους τέτοια μέρα ένα χρόνο πριν ήταν, 
αντάμα, να λακίσουν Βερολίνο. Τώρα ο ένας θέλει 
γάμο με κοπέλα κι ακυρώνει, ο άλλος σκέφτεται την 
πρώην του και ο τρίτος τους πηγαίνει σε ταράτσα για 
το αποχαιρετιστήριο party - μπάχαλο. Τι έπαιξε και τι 
θα παίξει, πριν «την κάνουν» την αυγή;

Και μαζί και μόνος (ίδιος είν’ ο πόνος), τα έζησε και τα χτυ-
πάει με κατανόηση στην πλάτη ένας Κύπριος ντεμπιτάν 
στη μεγάλου μήκους, βοηθός σκηνοθέτη στη «Σκόνη του 
Χρόνου», αλλά ιστορία δε γράφουν πάντα οι παρέες - και η 
εν λόγω απλώς κάνει σπονδή στο «American Graffiti» στα 
Εξάρχεια, για ένα «Τέλος Εποχής» α λα Λινκλέιτερ, μ’ έναν 
«Πριν το Ξημέρωμα» τρόικας φιλίας ανδριάντα κόντρα carpe 
diem πρακτικών, απ’ το άλλο φύλο χουνεριών, προσωπικών 
παλινωδιών, βιοκαθοριστικών γνώθι σ’ αυτόν και συναπαντη-
μάτων και αποφάσεων, με άλλα λόγια μίας νύχτας πλήρους 
ντούπερ εμπειριών.

Βασικά, η φάση κάπως άραξε στην αθηναιορουτίνα 
twentysomething (ηλικιακά και αθροιστικά) επεισοδίων 
«χόρτο - μπιρόνια - γκόμενες - μπουρ μπουρ», τη διανομή 
που και υποκριτικά δεν έχει πήξει το μυαλό της με το junior 
Καφετζόπουλο οιονεί cartoon φωνολογίας, και στον ποιητι-
σμό αμηχανίας της σοκ ανατροπής της κατακλείδας «Wasted 
Youth». Οι συνομήλικοι, ειδικά, πιάστε ατάκες, ο φακός βρί-
σκει μοδάτα arte povera φρεσκάδα αισθητικής, το ντεκουπάζ 
ουδόλως προδίδει έναν πρωτάρη, «Τα Κωλόπαιδα» διώχ’ τα, 
όμως, μπας και ξεφύγουν από δω. Μπορούν, άλλωστε, πάντα 
να επιστρέψουν μία μέρα...

Είδος 
Κομεντί

Σκηνοθεσία 
Στέλιος Καμμίτσης

Καστ 
Γιώργος Καφετζόπουλος, 
Αινείας Τσαμάτης,  
Διογένης Σκαλτσάς,  
Ιωάννα Κολλιοπούλου,  
Πολυξένη Σάββα

Διάρκεια 
77’

Διανομή 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

του Άγγελου Μαύρου

μαρτιοσ 
15/03
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Εννοείται, hipster του κέντρου.  
Να’ χεις και τους κολλητούς μαζί. Τους 
γονείς σας μην τους πάρετε, στανταράκι 
ότι θα πλήξουν.

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?v=QHVn_rHzuRY
http://www.imdb.com/title/tt2057421/
https://www.facebook.com/pages/%CE%9A%CE%A9%CE%9B%CE%9F%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%91/155535871133189
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η γνωμη του mr. klein

Ζευγάρια, γκομενικά 
και παίζουνε και 
γκαστρώματα. Εντάξει, 
γουστάρω τις ταινίες 
τρόμου, αλλά υπάρχουνε 
και όρια! 

Εκείνος κι εκείνη είναι φίλοι πολλά χρόνια. Οι φίλοι 
όλοι ζευγάρια γίναν και τα μπακούρια αποφασίζουν 
να βγάλουν μεταξύ τους από τη μέση την υποχρέωση 
του παιδιού, ώστε να ζήσουν τη ζωή τους. Μέσα στη 
γονεϊκή φροντίδα, όμως, θα προκύψει και έρωτας.

Βλέποντας το καστ, νομίζει κανείς ότι θα δει ένα άτυπο 
σίκουελ των «Φιλενάδων» και χαίρεται. Τσάμπα χαίρεται, 
γιατί το σενάριο και τη σκηνοθεσία και τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο έχει αναλάβει η Τζένιφερ Γουέστφελντ, που πρέπει να 
είναι από τους πιο ατάλαντους «auter» που έχουν εμφανιστεί 
στην οθόνη τα τελευταία χρόνια. Μέχρι τώρα την ξέραμε ως 
σύντροφο του Τζον Χαμ, άντε κι από κάτι τηλεοπτικά, με 
highlight το «Grey’s Anatomy».

Η Γουέστφελντ την είδε δημιουργός με συνολικό όραμα. Έλα, 
όμως, που το όραμά της είναι αηδιαστικά κοινότοπο. Μόνο 
μέσα στην τελευταία χρονιά έχουν βγει άλλες δύο ταινίες με 
το μοτίβο των φίλων που αποφασίζουν να κάνουν σεξ χωρίς 
άλλες δεσμεύσεις, αλλά, τελικά, όχι, δεν πρόκειται να γλι-
τώσουν από τα βέλη του Έρωτα. Το «Όχι Μόνο Φίλοι» και 
το «Μόνο το Σεξ δεν Φτάνει», απέτυχαν. Τις ίδιες επιδόσεις 
σημειώνει και η Γουέστφελντ, με το επιπλέον αρνητικό ότι 
η ίδια, ως πρωταγωνίστρια, είναι εξαιρετικά ασήμαντη και 
καθόλου ελκυστική.

Την κατάσταση έχει κληθεί να σώσει... το στεφάνι της Τζέ-
νιφερ! Ο Τζον Χαμ φέρνει μαζί του από τις «Φιλενάδες» τη 
Γουίγκ, τη Ρούντολφ και τον Ο’Ντάουντ στους ρόλους των 
κολλητών ζευγαριών. Οι σκηνές τους έχουν και το μεγαλύ-
τερο ενδιαφέρον, κυρίως επειδή είναι όλοι ταλαντούχοι και 
δεμένη σαν ομάδα. Αλλά το σενάριο τους δίνει φτωχό υλικό. 
Και μετά, πάλι, πρέπει ν’ ανεχτείς την Τζένιφερ, που κλαψου-
ρίζει για τον έρωτα του κολλητού. «Και κλαις κι άσχημα!», 
που έλεγε και ο Αυλωνίτης...

Είδος 
Κομεντί

Σκηνοθεσία 
Τζένιφερ Γουέστφελντ

Καστ 
Τζένιφερ Γουέστφελντ, 
Άνταμ Σκοτ, Τζον Χαμ,  
Κρίστεν Γουίγκ,  
Μάγια Ρούντολφ,  
Κρις Ο’Ντάουντ,  
Μέγκαν Φοξ,  
Έντουαρντ Μπερνς 

Διάρκεια 
107’

Διανομή 
ODEON

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

μαρτιοσ 
15/03

ΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙ (2012)
(FRIENDS WITH KIDS)
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Όχι πια «Φιλενάδες», μόνο κολλητοί με 
παιδί, άχαρο σεξ, υστερικά ξεσπάσματα 
αγάπης (που προκύπτει στα καλά καθού-
μενα) και περίγυρο με φίλους που η ζωή 
τους έχει γίνει ανάστατη από τότε που 
έγιναν γονείς; Καλύτερα μαγκούφης!

link me

official site

official trailer

imdb

facebook page

http://friendswithkids.com/
http://www.youtube.com/watch?v=S0cYheYIT4o
http://www.imdb.com/title/tt1720616/
https://www.facebook.com/thismeanswar
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ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ (2012)
(CONTRABAND)

η γνωμη του mr. klein

Ο Μαρκ ο Γουόλμπεργκ 
το ξέρει τόσο καλά το 
λαθρεμπόριο, που τον 
εκβιάζουνε να κάνει μια 
τελευταία δουλίτσα με 
πλαστά. Έπαιζε και η 
Μπέκινσεϊλ. Χωρίς κολάν. 
Όσο μούφα και να’ ναι 
το έργο, δε βάζεις τη 
Μπέκινσεϊλ χωρίς κολάν, 
ρε φίλε! 

Στη Νέα Ορλεάνη, πρώην εξπέρ στο λαθρεμπόριο 
πλέον τίμιος ξαναμπαίνει στο τριπάκι για να σώσει 
από ναρκωέμπορα μπλεγμένο κουνιαδάκι. Όταν 
εμπιστευθεί γυναίκα και παιδιά σε φιλαράκι και το 
παίξει ναυτικός με μιλημένους πλοίου που πάει στον 
Παναμά για να φορτώσει πλαστό χρήμα, θα του σκά-
σει, ωστόσο, πακετάκι. 

Οι ημιπαλιοδουλειές του μεγαλύτερου σκηνοθετικού μούτρου 
της Ισλανδίας γίνονται πια στο Χόλιγουντ: τα πειστήρια στο 
remake μίας πρώην μπάζας του («Reykjavik - Rotterdam»), 
για ένα καραβίσιο νουάρ με χιούμορ θρίλερ δράσης «κρύβε 
λόγια» τράνζιτ διακρατικών παρανομιών, «το σόι μου μέσα» 
εκβιασμών, διακινδυνεύσεων και απειλών, λάου λάου 
container προδοσιών και συνεχών τελωνειακών ή insider 
σπείρας στραβών.

Ο σκυλοπνίχτης δίνει στίγμα στη στόρι διώρυγα «Ε γιαλέσα, 
όλα μέσα» («The A-Team» και «Η Συμμορία των Δεκατριών» 
στην ίδια καμπίνα), στο μπάρκο σκηνοθεσίας σαν Τόνι Σκοτ 
στο πιο ξέπνοο (να μη σου πω ναυαγισμένο) και στο ensemble 
από τα... «παιδιά του Πειραιά», με καπετάν - φασαρία τον 
Γουόλμπεργκ, ναύλους τυποποίησης (πάλι;) για τους Φόστερ 
και Ριμπίσι, ενώ η Μπέκινσεϊλ εξόκειλε σε θύμα (ως σύζυ-
γος/μάνα). Δεν είναι και τελείως για το... μούτσο, δέξου τα 
διατρητικά πυρά, ας πούμε, ενός στάκαμαν στιλ «Κλέφτες κι 
Αστυνόμοι» λάτιν βούτας, μα αυτή η από θαλάσσης «επιχεί-
ρηση» αποφέρει ασήμαντη λεία. Ανακρούεις πρύμναν.  
Με ευκολία...

Είδος 
Περιπέτεια

Σκηνοθεσία 
Μπάλτασαρ Κορμάκουρ

Kάστ 
Μαρκ Γουόλμπεργκ,  
Κέιτ Μπέκινσεϊλ,  
Μπεν Φόστερ,  
Τζιοβάνι Ριμπίσι,  
Κέιλεμπ Λάντρι Τζόουνς, 
Τζέι Κέι Σίμονς

Διάρκεια 
109’

Διανομή 
UIP

του Άγγελου Μαύρου

μαρτιοσ 
15/03
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official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Είσαι του σαλονιού (έχεις pc «ανοιχτό» 
συνδεδεμένο στο home cinema) και του 
λιμανιού (έχεις φυλλάδιο ακόμα κι έκανες 
μία φορά σε τσιγαράδικο); Ρίξε άγκυρα. 
Οι άλλοι, περάστε το στη ζούλα...

http://www.contrabandmovie.net/index.php
http://www.youtube.com/watch?v=thQlU8wdCZE&feature=fvst
http://www.imdb.com/title/tt1524137/
https://www.facebook.com/Contraband?ref=ts
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η γνωμη του mr. klein

Είναι ο παππούς χαμένος 
σ’ ένα νησί με μινιατούρες 
ελέφαντες και θα σκάσει 
το ηφαίστειο και πρέπει 
να τον προλάβει το 
εγγόνι. Παραμύθα! Εμένα 
ο δικός μου παππούς όταν 
χανότανε, μας καλούσανε 
στο Τμήμα να τον 
μαζέψουμε... 

Έφηβος με αντιπάθεια για τον φίλο της μητέρας του, 
λαμβάνει σήμα από άγνωστο νησί στη μέση του ωκε-
ανού. Με τον αχώνευτο κηδεμόνα για παρέα, τρέχει 
να σώσει τον παππού του απ’ το νησί, το οποίο κατα-
κλύζεται από παράξενα πλάσματα, ασυνήθιστη βλά-
στηση και άλλα φανταστικά.

Αν ο Ιούλιος Βερν φανταζόταν τι θα πάθαιναν μετά από 
πολλά χρόνια οι εμπνεύσεις του, μπορεί να έκλεβε από τον 
Γουέλς την ιδέα της μηχανής του χρόνου, ώστε να τις σώσει 
από την κακοποίηση! Το sequel του «Ταξιδιού στο Κέντρο 
της Γης» φέρνει τον Ντουέιν Τζόνσον στο ρόλο του ενήλικα, 
δίπλα στο νεαρό Τζος Χάτσερσον, αλλά του δίνει ελάχιστες 
ευκαιρίες να φανεί, είτε macho man είτε κωμικός (που σε 
άλλες περιπτώσεις έχει δείξει ότι το’ χει).

Το «Μυστηριώδες Νησί» έχει για την οικογενειακή περιπέ-
τεια την αντίληψη ότι ανακατεύουμε λίγο γονεϊκό δράμα 
(δε γουστάρω το γκόμενο της μάνας μου), λίγη αγωνία (πού 
χάθηκε πάλι ο παππούς;), λίγα τέρατα (μη σου τύχει σφήκα 
- γίγας...), λίγες εφηβικές κάψες (σκύψε κι άλλο Βανέσα, να 
χαρεί ο Τζος). Κανονικός άνθρωπος, πάντως, αποκλείεται 
να διασκεδάσει. Το μόνο που κρατάω από τον άτακτο σωρό 
τεράτων είναι τα αξιολάτρευτα ελεφαντάκια - νάνοι.

Είδος 
Περιπέτεια Φαντασίας

Σκηνοθεσία 
Μπραντ Πέιτον

Καστ 
Τζος Χάτσερσον,  
Ντουέιν Τζόνσον,  
Μάικλ Κέιν,  
Βανέσα Χάτζενς,  
Κριστίν Ντέιβις,  
Λουίς Γκουζμάν

Διάρκεια 
94’

Διανομή 
VILLAGE FILMS

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

μαρτιοσ 
15/03

ΤΑΞΙΔΙ 2: ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ 
ΝΗΣΙ (2012)
(JOURNEY 2: THE MYSTERIOUS ISLAND)
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Εφέ ξεπέτας σε 3D, χιούμορ βασισμένο 
στον - σκεπασμένο με κουτσουλιές τερά-
των - Λουίς Γκουζμάν, αλλοπρόσαλλο 
καστ... Μερικές φορές τα studios θεωρούν 
την οικογενειακή διασκέδαση πολύ φτηνή 
υπόθεση.

link me

official site

official trailer

imdb

facebook page

http://www.themysteriousisland.com/
http://www.youtube.com/watch?v=EFW_UVu8sVQ
http://www.imdb.com/title/tt1397514/
https://www.facebook.com/journey2themysteriousisland
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η γνωμη του mr. klein

Οι συνέπειες της 
«πειρατείας» ποτέ δεν 
ήταν πιο τρομακτικές: 
η γριά την έχει δει 
σκηνοθέτης! Ξανά! 
Έβγαλε δίσκο; Τρέξε! 
Αγόρασε από πέντε 
αντίτυπα. Μη σου πω και 
μια ντουζίνα...

Στο Μεσοπόλεμο, μία νυμφευμένη Αμερικάνα σέρνει 
από τη μύτη και σε σκάνδαλο το διάδοχο του Θρόνου 
της Αλβιώνας. Στο σήμερα, τη «νιώθει» παντρεμένη 
με αρκετούς γαμομπελάδες, που φλερτάρεται από 
Ρώσο ιπποτικό σεκιουριτά δημοπρασίας αντικειμέ-
νων της ρετρό τσούλας του Μπάκιγχαμ.

Το τέχνασμα «βίοι παράλληλοι»... παθαίνει «προβολή» τρό-
ικας (η λεγάμενη του Εδουάρδου της Αγγλίας Γουόλις Σίμ-
σον, ένα επινοημένο άσημο alter ego και η ίδια η, θα’ θελε 
δημιουργός στη σελιλόζη, εμπνεύστρια του όλου) στο νέο 
και χειρότερο πίσω από την κάμερα «Express Yourself» της 
Μαντόνα, με ένα παλιού - νέου ρομάντζου διττό μπούστο 
καθρεφτίσματος στις δέλτους του κους κους της ιστορίας 
της μοναρχίας στη Βρετανία, σπουδή στη γυναικεία και τη 
VIP αυτοδιάθεση, τη φρούδα τρυφηλή αριστοκρατία και 
το τίμημα που έχει η γαλαζοαίματη - ή μη - girl power ή όχι 
ευτυχία.

Στα «τότε - τώρα, αυτή - η άλλη» εναλλάξ επεισοδιάκια 
εστεμμένη όλη η σινεγραμματική και το συντακτικό ντρο-
πιάζουν την αφήγηση - θυρεό, το ψυχολογικό ανακλαστικό 
λανθάνον ως μοχλός δραματουργίας είναι εντελώς ημίαιμος 
πρίγκηψ, ο Ντ’ Άρσι πληρώνει για το φύλο και την τάξη της 
περσόνας του εκπίπτοντας γενναία στο μοντάζ, και αρκετά 
χούγια με υφάκια (όπως η αντίστιξη του «Pretty Vacant» 
των Sex Pistols μ’ ένα τσάρλεστον!) φοράνε πολύ ανόητα την 
τιάρα. Δίκαια η προσοχή τύπου Κέιτ Μίντλετον που ελκύει η 
Ράιζμποροου, cherchez la femme (τη μεγαλειότατη σταρ, ντε) 
πίσω από τις δύο ηρωίδες, αλλά… we, είμαστε εχθροί των 
εδώ Ουίνδσορ. Ούτε αν βλέπεις «Βασιλιάδες»...  

Είδος 
Αισθηματικό

Σκηνοθεσία 
Μαντόνα

Καστ 
Άμπι Κόρνις,  
Άντρεα Ράιζμποροου,  
Τζέιμς Ντ’ Άρσι,  
Όσκαρ Άϊζαακ

Διάρκεια 
119’

Διανομή 
VILLAGE FILMS

του Άγγελου Μαύρου

μαρτιοσ 
15/03

W.E. (2011)
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

«God Save the Queen (of pop)» είναι   
το μότο σου; Ό,τι και να πούμε, θα το δεις. 
Αν τα’ σκασες για το «MDNA» και σου 
βγήκε μούφα, μη στ’ αρπάξει το «Material 
Girl» και από δω. Ο Γκάι Ρίτσι γελάει σε 
μία γωνία...

link me

official site

official trailer

imdb

facebook page

http://we-movie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=4NpXKkK_AiQ
http://www.imdb.com/title/tt1536048/
https://www.facebook.com/WEmovie.TWC
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η γνωμη του mr. klein

Το είχα δει μικρός αυτό. 
Πόσο γλύκα! Μαγκιά που 
το κάνανε και 3D. Αλλά 
μια ένσταση για τον τίτλο 
την έχω. «Η Ξενέρωτη 
και ο Νταγκλαράς» δεν 
του πάει καλύτερα;

Μπροστά από την εποχή της, βιβλιοφάγος Γαλλι-
δούλα, με αλαφροΐσκιωτο εφευρέτη πατέρα και επί-
μονο, επίδοξο μνηστήρα άξεστο συγχωριανό της, 
αναπτύσσει απρόσμενη σχέση ζωής με τον καταρα-
μένο τερατόμορφο πρίγκιπα που την κρατά αιχμά-
λωτη στο μαγεμένο κάστρο του.

Στις αρχές των 90’s, δύο χρόνια μετά την… παλιρροϊκή επιτυ-
χία της «Μικρής Γοργόνας» (1989), το κινούμενο σχέδιο της 
Disney έζησε τη δεύτερη, λαμπερή και ζουμερή νιότη του, 
που κορυφώθηκε με τα «Αλαντίν» (1992) και «Ο Βασιλιάς 
των Λιονταριών» (1994). Σε αυτή τη σύντομη, αλλά σπουδαία 
έξαρση δημιουργικότητάς της, δε θα μπορούσε να είναι πιο 
περήφανη για τον καλλιτεχνικό θρίαμβο αυτού του… πεντά-
μορφου φιλμ, που εξασφάλισε μια επιπλέον θέση στην αιωνι-
ότητα ως η πρώτη εξ ολοκλήρου animated παραγωγή που 
προτάθηκε για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας.

Με αφετηρία ένα παραδοσιακό γαλλικό παραμύθι και προο-
ρισμό την καρδιά κάθε - ανήλικου και ενήλικου - παιδιού, οι 
Τρούσντεϊλ και Γουάιζ συνθέτουν μια πανδαισία χρωμάτων, 
μουσικής, προοπτικής και, για πρώτη φορά, πραγματικής, 
υποβλητικής κινηματογραφικής σκηνοθεσίας. Η τολμηρή 
«κάμερά» τους ανεβαίνει θαρρείς σε γερανό, για να κοιτάξει 
τον κόσμο από ψηλά, πριν κάνει μια όλο χάρη βουτιά στο 
ύψος των ηρώων, τους οποίους ακολουθεί αρμονικά σα με 
steadycam, πριν κυλήσει γλυκά σε close-up στα ζωγραφι-
στά, μα τόσο εκφραστικά πρόσωπά τους. Με αποστομωτική 
αποθέωση όλων των άνωθεν το μονοπλάνο - κομψοτέχνημα 
που παρακολουθεί το βαλς της Μπελ με το Τέρας, σε μια 
μεγαλειώδη αίθουσα χορού, όπου η «κάμερα» στροβιλίζεται 
μαζί τους, λες κι έχει γίνει η ίδια τους η αύρα. Μια σκηνή 
που φέρνει στο νου την ανάλογη μαεστρία του Χίτσκοκ στο 
«Notorious» και τη διαδρομή του περίφημου πλάνου που 

Είδος 
Animation

Σκηνοθεσία 
Γκάρι Τρούσντεϊλ,  
Κέρκ Γουάιζ

Διάρκεια 
84’

Διανομή 
FEELGOOD

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

μαρτιοσ 
15/03

Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΟ 
ΤΕΡΑΣ 3D (1991)
(BEAUTY AND THE BEAST 3D)
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Υπέροχη, ζωγραφιστή, αλλά κι ολοζώ-
ντανη «ιστορία παλιά όσο και ο χρόνος», 
σε θαυματουργή 3D επανέκδοση, που θ’ 
αφήσει με το στόμα ανοιχτό τους πιτσιρι-
κάδες, αλλά και όσους, μη κυνικούς, θα 
τους συνοδεύουν, την έχουν δεν την έχουν 
βιώσει ξανά στη μεγάλη οθόνη.    

link me

official site

official trailer

imdb

facebook page

κατέληγε στο κλειδί το οποίο κρατούσε στο 
χέρι της η Ίνγκριντ Μπέργκμαν!

Τα πάντα ρει, λοιπόν, απλά και φυσικά, σε 
αυτό το μετα-φεμινιστικό παραμύθι, που 
μας θυμίζει πως τα φαινόμενα απατούν και 
μας προκαλεί να κοιτάξουμε πέρα από αυτά. 
Ισορροπώντας υποδειγματικά ανάμεσα στο 
δράμα και την κωμωδία. Συστήνοντάς μας 
ταυτόχρονα μερικούς αξέχαστα… ιδιότρο-
πους, μαγεμένους δεύτερους χαρακτήρες, 
σαν την τσαγιέρα - κυρία Ποτς (με τη φωνή 
της αγαπημένης Άντζελα Λάνσμπερι, στην 
πρωτότυπη εκδοχή) και τον κηροπήγιο - 
Λιμιέρ, κι αφήνοντάς μας για κληρονομιά 
γαλήνιες (και βραβευμένες με Όσκαρ) μου-
σικές και τραγούδια. Να μας καταπραΰνουν 
και να μας καθησυχάζουν. Όποτε και όσο τα 
χρειαζόμαστε…

http://disney.go.com/beauty-and-the-beast/
http://www.youtube.com/watch?v=osU_T8HB-9U
http://www.imdb.com/title/tt0101414/
https://www.facebook.com/DisneyBeautyAndTheBeast


PAGE 52 | FREE CINEMA | ISSUE#3 

η γνωμη του mr. klein

Αμολάνε κάτι πιτσιρίκια 
στο δάσος και 
σκοτώνονται μεταξύ 
τους, μέχρι να μείνει ένας 
νικητής. Το παλιό με τα 
γιαπωνεζάκια πιο cool 
ήτανε, σφαζόντουσαν 
και καλύτερα, να τα λέμε 
αυτά...

24 παιδιά αλληλοσκοτώνονται σε ζωντανή μετάδοση. 
Πρωταγωνιστές σε reality show - μέσο προπαγάνδας 
και καταστολής ενός απολυταρχικού καθεστώτος. 
Κάποτε στο μέλλον. Στο μετά-αποκαλυπτικό έθνος 
του Πάνεμ, που ξεπήδησε μέσα από τις στάχτες της 
σύγχρονης Βόρειας Αμερικής.

Καλογραμμένη λογοτεχνική τριλογία (τα «Φωτιά» και 
«Κοτσυφόκισσα», κατά σειρά, ακολουθούν τους «Αγώνες 
Πείνας»), δια χειρός Σουζάν Κόλινς (η οποία συνυπογρά-
φει και το σενάριο), που μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια 
απέκτησε διαστάσεις πρωτοφανούς pop φαινομένου, αν και 
γραμμένη για τους - περιζήτητους τελευταία - «νεαρούς ενή-
λικες» αναγνώστες, μηδαμινή σχέση έχει με το παραμυθένια 
ρομαντικό έπος του «Λυκόφωτος», ενώ προκύπτει πιο ώριμη, 
διφορούμενη και αιχμηρά αλληγορική από τα τρία τελευταία 
(και καλύτερα) βιβλία του «Χάρι Πότερ». Με πρωταγωνί-
στρια τη 16χρονη Κάτνις Έβερντιν: μια αρχετυπική κι όμως 
οικεία, αυθεντική ηρωίδα, που δεν ορίζεται στιγμή ούτε από 
το φύλο της, ούτε από τους άντρες γύρω της.  

Μ’ άλλα λόγια, εξαιρετικά δύσκολη και ριψοκίνδυνη υπόθεση 
να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη. Αφενός γιατί συχνότερα 
τα καλά, πολυδιάστατα βιβλία δε… βλέπονται ως ταινίες 
(θυμάσαι το πρόσφατο «Εξαιρετικά Δυνατά & Απίστευτα 
Κοντά»;), αφετέρου επειδή ακόμα και επιτυχημένες κινη-
ματογραφικές διασκευές λογοτεχνικών αριστουργημάτων 
(βλέπε την τριλογία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών») αδυνα-
τούν να σταθούν απολύτως αντάξιες στις προσδοκίες, έστω 
εκείνων που λάτρεψαν τα πρωτότυπα έργα. Πόσω μάλλον 
όταν το σενάριο και τη σκηνοθεσία αυτών των αμφιλεγόμε-
νων «Αγώνων» ανέλαβε ο συνεπής αν και διόλου παράτολμος 
σκηνοθέτης των «Pleasantville» και «Το Μεγάλο Φαβορί».   

Οπλισμένος, όμως, με το πάθος των εφήβων παιδιών του, που 
του συνέστησαν τα βιβλία της Κόλινς, ο Ρος αποδείχθηκε  

Είδος 
Περιπέτεια Φαντασίας

Σκηνοθεσία 
Γκάρι Ρος

Κάστ 
Τζένιφερ Λόρενς, 
Τζος Χάτσερσον, 
Γούντι Χάρελσον, 
Ελίζαμπεθ Μπανκς

Διάρκεια 
142’

Διανομή 
ΣΠΕΝΤΖΟΣ

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

μαρτιοσ 
22/03

ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΙΝΑΣ (2012)
(THE HUNGER GAMES)

H TAINIA Toy mhna
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ο κατάλληλος άνθρωπος. Και αποτελεί μια 
από τις ευχάριστες εκπλήξεις που επιφυλάσ-
σει τούτο το καθαρόαιμο, αλλά κάθε άλλο 
παρά κακομαθημένο χολιγουντιανό τέκνο. 
Με την κάμερα στο χέρι πάντα σε εγρή-
γορση, ο Ρος δε χάνει ποτέ από τα μάτια του 
τα πρόσωπα των ηρώων του. Ακόμα κι όταν 
δε βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής, με 
τα ακούραστα, διαπεραστικά close-up του. 
Τότε που απομακρύνεται  φευγαλέα, για ν’ 
αποκαλύψει την άγρια σοφία της Φύσης, 
που δε δαμάζεται ούτε μέσα στη στημένη 
αρένα και για να ξεσκεπάσει την αβάσταχτη 
ελαφρότητα της πολύχρωμης άγνοιας της 
πρωτεύουσας Κάπιτολ, η οποία μοιάζει τόσο 
ψεύτικη, ακόμη και στις πιο απλές, καθημε-
ρινές στιγμές της (όπως εκείνες που μοιρά-
ζονται δύο πλουμιστοί γονείς με την… Barbie 
κόρη τους, στην πλατεία, κάτω από τις α λα 
Times Square γιγαντοοθόνες που μεταδίδουν 
τους Αγώνες). Έτσι ανάγει την κάμερά του 
σε «ζωντανό» μάρτυρα - avatar του θεατή, 
φορτώνοντάς τον με όλα τα διλήμματα, τις 
αμφιβολίες, τα ερωτηματικά και τις ευθύνες.

Τρικλοποδιές στη φιλότιμη προσπάθειά του 
βάζουν οι συμβιβασμοί που δεν μπορούσε 
να αποφύγει. Από τη μια, όλοι οι απίθανοι 
δεύτεροι χαρακτήρες του βιβλίου ή απουσι-
άζουν εντελώς (σαν την κόρη του δημάρχου, 

που δωρίζει στην Κάτνις την καρφίτσα της 
Κοτσυφόκισσας) ή η παρουσία τους περιορί-
ζεται απογοητευτικά (με μεγαλύτερο θύμα 
τον απολαυστικά διττό Σίνα - Λένι Κράβιτς). 
Όλοι τους θυσιάζονται για χάρη των κοινωνι-
κοπολιτικών προβληματισμών του πρωτότυ-
που, που όφειλαν να παραμείνουν ζωντανοί 
επί της οθόνης. Γεγονός που ευνοεί τους Ντό-
ναλντ Σάδερλαντ και Γουές Μπέντλι, στους 
ρόλους του Προέδρου του Πάνεμ και του 
διευθυντή των Αγώνων, αντίστοιχα. Άφαντοι 
στο παρασκήνιο (στο χαρτί), καταλυτικοί στο 
προσκήνιο (στο σινεμά), κινούν τα νήματα 
εντός κι εκτός αρένας, διασκεδάζοντας τα 
πλήθη σαν μεταμοντέρνοι Ρωμαίοι άρχοντες, 
και καταδεικνύουν πώς και γιατί το αμοραλι-
στικό θέαμα γίνεται πολιτικό παιχνίδι εξου-
σίας, χειραγώγησης και διαμόρφωσης (της 
νοσηρής) ηθικής.

Από την άλλη, δε διευκρινίζεται ότι η παρα-
κολούθηση των Αγώνων είναι υποχρεωτική 
δια Νόμου, σε κάθε Περιοχή του Πάνεμ. 
Γεγονός που αποδυναμώνει το μέγεθος της 
δικτατορίας του Προέδρου, αλλά βαραίνει 
με ενοχή τους κατ’ επιλογή θεατές εντός και 
εκτός οθόνης. Η σημαντικότερη, όμως, αδυ-
ναμία αυτού του ευσυνείδητου blockbuster 
είναι η... κατάλληλη από δεκατριών κατα-
γραφή της βίας μέσα στην αρένα. Σε αντί-
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Αν είσαι ενήλικας και δεν έχεις διαβάσει 
το ομότιτλο βιβλίο, ίσως βρεις το δεύτερο 
μέρος του φιλμ (μέσα στην αρένα) άτολμο 
(είπαμε, δεν είναι και το «Battle Royale»). 
Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα διαπιστώ-
σεις με ικανοποίηση πως το Χόλιγουντ 
ξέρει ακόμα πώς να φτιάχνει θεαματικές, 
έστω και κατάλληλες από δεκατριών, 
ουσιαστικές ταινίες.   

link me

official site

official trailer

imdb

facebook page

θεση με το επίσης λογοτεχνικής καταγωγής 
και ως ένα βαθμό ανάλογου θέματος «Battle 
Royale» του Κίντζι Φουκασάκου, οι «Αγώ-
νες Πείνας» αποστρέφουν όσο μπορούν το 
βλέμμα από τα ξεσπάσματα βίας, φρίκης και 
αίματος μεταξύ των παιδιών. Φαντάζουν, 
έτσι, δειλοί στα μάτια του ενήλικου, υποψια-
σμένου κοινού, αλλά όχι και στο θυμικό των 
ανήλικων οπαδών των βιβλίων: των μόνων 
που μπορούν ν’ αποτρέψουν το ζοφερό μέλ-
λον της ανθρωπότητας που οραματίστηκαν 
Κόλινς και Ρος.

Τελικά, μικρή σημασία έχουν τα παραπάνω, 
αφού οι δημιουργοί του φιλμ αποδεικνύονται 
απόλυτα εύστοχοι εκεί ακριβώς που χρειάζε-
ται: στην κινηματογραφική ενσάρκωση της 
Κάτνις, η επιλογή της περσινής υποψήφιας 
για Όσκαρ πρώτου ρόλου Λόρενς («Στην 
Καρδιά του Χειμώνα») διαπιστώνεται ιδα-
νική. Επιστρατεύοντας κάθε σπιθαμή του 
προσώπου και του σώματός της, η 20χρονη, 
χαρισματική ηθοποιός εκφράζεται εύγλωττα 
ακόμη και στις σιωπές της και δίνει υπό-
σταση σε μια ορμητική στις πράξεις, επι-
φυλακτική στα συναισθήματα έφηβη που 
αναγκάστηκε να ωριμάσει βίαια, ως μια 
διστακτική και πέρα για πέρα γκρίζα (αντι)
ηρωίδα. Που δε διστάζει. Ούτε να εξαπολύ-
σει θανατηφόρες, μεταλλαγμένες σφήκες 

στους αντιπάλους της, ούτε να υποδυθεί την 
ερωτοχτυπημένη κορασίδα για να κερδίσει 
χορηγούς και να εξασφαλίσει την επιβίωση. 
Όχι τόσο τη δική της, πρωταρχικά, αλλά της 
αδελφής της. Και, σταδιακά, του αναπάντε-
χου, αφοπλιστικού «συμπαίκτη» της, Πίτα. 
Προκαλώντας έτσι, άθελά της, τις πρώτες 
σπίθες μιας επανάστασης…

http://www.thehungergamesmovie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=RNxb28j5C1w
http://www.imdb.com/title/tt1392170/
https://www.facebook.com/thehungergamesmovie


PAGE 56 | FREE CINEMA | ISSUE#3 

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας οδηγός 
φορτηγού και παίρνει 
μια μ’ ένα μωρό και πάνε. 
Και πάνε. Και πάνε. Και 
πάνε. Και πάνε. Εκείνο 
το σκετσάκι του Χάρρυ 
Κλυνν με τον νταλικέρη, 
το θυμάσαι; Το αυτό.

Αφεντικό φορτηγατζή, που πάει ξυλεία από Ασουν-
σιόν προς Μπουένος Άιρες, του φορτώνει Παραγου-
άνα με οχτάμηνο μωρό συνεπιβάτες. Η λεγάμενη 
ελπίζει για εργασία πλάι σε ξαδέλφη, κείνος έχει τα 
δικά του και δε θέλει στην πορεία πολλά πολλά. Η 
γειτνίαση κι η ανθρωπιά μπορούν να τους φέρουν, 
μήπως, σιμά λυτρωτικά;

Πριν γίνουμε κι εμείς Αργεντινή, κλέψτε εν ανάγκη απ’ τα 
διόδια το αντίτιμο του εισιτηρίου, για το φιξιόν ντεμπούτο 
ενός χρόνια σε λήθαργο ντοκιμαντερίστα που... ξύπνησε 
εντυπωσιακά.  Και με τη Χρυσή Κάμερα των Καννών επάνω 
στο παρμπρίζ, «ξυπνά» με τη σειρά του το θεατή, για ένα 
boy meets girl meets baby νατουράλ χρονικό δρόμου, που 
δεν επιτρέπει κλείσιμο βλεφάρων στο τιμόνι, σε πείσμα του 
«λέγε λέγε - οδήγα - κάνε στάση» ντεκουπάζ και της γούτσου 
γούτσου αγαθότητας που ρίχνουν τις στροφές minimal για 
μιάμιση ώρα στο πανί.

Η υποψία κι ο δισταγμός που τρέφουν τα χτες λάθη, η παραί-
τηση, η ρουτίνα και απ’ την οικειότητα η χρόνια αποκοπή, 
η κουβεντούλα λυδία λίθος και το μοίρασμα εμπειριών έστω 
και ως κατατριβή, το λίγο λίγο της μετάλλαξης βλεμμάτων κι 
αισθημάτων, το σημείο τομής «παιδί», το πανωσήκωμα αθώα 
με απλά υλικά μιας σχέσης ζεστασιάς κι εμπιστοσύνης, ο 
υπαρκτός καίτοι αφανής σπινθήρας της ελπίδας που φου-
ντώνει σε μια φλόγα προσμονής για μια εκ του σύνεγγυς στ’ 
αλήθεια επαφή, και η ζωογόνα νέα αρχή που κάνει πάλι την 
αμφίδρομη μορφή της ευτυχίας πιθανή και ποθητή - ξέρει το 
road trip και οτοστόπ κάνει όπου πρέπει ο σωφέρ auter, με 
μπιχεβιορισμών πρώτη ταχύτητα στο στήσιμο πλοκής, κάθε-
ται και καλά στις θέσεις του το ζεύγος Ντουάρτε - ντε Σίλβα, 
δύσκολο να φύγεις από τούτη τη λωρίδα. Το «μέσα» τοπίο 
είναι που σε πηγαίνει. Όλοι οι καλοί χωράνε. Ειλικρινά.

Είδος 
Κοινωνικό

Σκηνοθεσία 
Πάμπλο Τζιορτζέλι

Κάστ 
Χερμάν ντε Σίλβα, 
Έμπε Ντουάρτε,  
Νάιρα Κάγε Μαμανί

Διάρκεια 
82’

Διανομή 
ONE FROM THE HEART

του Άγγελου Μαύρου

μαρτιοσ 
22/03

ΟΙ ΑΚΑΚΙΕΣ (2011)
(LAS ACACIAS)
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Σίγουρα, arthouse ευαισθητούλη. Μεϊν-
στριμά, πρόσεξε: δεν ακούγεται Γιώργος 
Σαρρής στο κασετόφωνο για ν’ αλλά-
ξεις παραστάσεις. Μην επιμένεις, φίλε 
νταλικέρη, δεν είναι για σένα, θα τον 
«πάρεις»... 

link me

official site

official trailer

imdb

facebook page

http://www.lesacacias-lefilm.com/
http://www.youtube.com/watch?v=VHfz3j-ITjE
http://www.imdb.com/title/tt1754078/
https://www.facebook.com/pages/Les-Acacias/271222626251683
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η γνωμη του mr. klein

Κάτι πουλημένοι της 
CIA πάνε να φάνε τον 
Ντενζέλ. Άκυρο το 
casting, μάγκες. Αφού 
ο Ντενζέλ δεν πεθαίνει, 
είναι στιλ ο Τσακ Νόρις 
της αραπιάς! Είχε ωραία 
κυνηγητά, έστω.

Νεαρός χαμηλόβαθμος πράκτορας που περνά τον 
καιρό του φυλάσσοντας κρησφύγετο της CIA στο 
Κέιπ Τάουν, βγαίνει από τη ρουτίνα του όταν τους 
έρχεται «μουσαφίρης» πρακτόρι βετεράνος, κατηγο-
ρούμενος για προδοσία. Τα πράγματα ανατρέπονται 
με την εμφάνιση απρόσκλητης ομάδας κρούσης...

Την ταχύτητα των περιπετειών του πράκτορα Μπορν με το 
θόρυβο και τη βία που έχουν οι ταινίες του Τόνι Σκοτ συνδυά-
ζει ο Σουηδοχιλιανός και σπουδασμένος στη Δανία σκηνοθέ-
της, σ’ αυτό το αγγλόφωνο ντεμπούτο του. Ο Εσπινόζα ανή-
κει στη φουρνιά των indie Ευρωπαίων που καλούνται από τα 
studios προκειμένου να δώσουν αέρα ανανέωσης στις τυπι-
κές, κατά τα λοιπά, περιπέτειες τις οποίες παράγουν. Πρό-
σφατο παράδειγμα και ο Ισλανδός Μπάλτασαρ Κορμάκουρ, 
που, όμως, δεν είχε την ίδια τύχη με το «Τελικό Χτύπημα».

Ο Εσπινόζα τα καταφέρνει πολύ καλύτερα κι αν είχε στη 
διάθεση του ένα πιο καλογραμμένο ή, έστω, πιο πλούσιο σε 
ό,τι αφορά στην ανάπτυξη των χαρακτήρων σενάριο, θα είχε 
κάνει μια σαφώς καλύτερη ταινία. Η αντίθεση των δύο βασι-

Είδος 
Περιπέτεια

Σκηνοθεσία 
Ντάνιελ Εσπινόζα

Κάστ 
Ντενζέλ Γουόσινγκτον, 
Ράιαν Ρέινολντς, 
Βέρα Φαρμίγκα, 
Μπρένταν Γκλίσον, 
Σαμ Σέπαρντ, 
Ρόμπερτ Πάτρικ

Διάρκεια 
115’

Διανομή 
UIP

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

μαρτιοσ 
22/03

ΤΟ ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ (2012)
(SAFE HOUSE)



PAGE 59 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Περιπέτεια δράσης που δε σταματά ποτέ, 
με γρήγορα κυνηγητά και χορταστικές, 
ωμές γροθιές. Ένα πιο έξυπνο σενάριο θα 
έφτανε το «Κρησφύγετο» πιο κοντά στην 
κατηγορία των περιπετειών «Μπορν», 
από τις οποίες και επηρεάζεται. Αυτό, 
φυσικά, σου αφήνει και μια γεύση τύπου 
«το’ χω ξαναδεί», που μπορεί να αφαι-
ρέσει επιπλέον πόντους από την τελική 
ετυμηγορία σου...

link me

official site

official trailer

imdb

facebook page

κών χαρακτήρων βασίζεται απλώς στο ότι ο 
ένας είναι νέος και με άφθαρτο ιδεαλισμό, 
ενώ ο άλλος τα έχει δει όλα στη ζωή του και 
χαρακτηρίζεται από κυνισμό. Το ανθρώπινο 
περιβάλλον το οποίο κινεί περιφερειακά 
τα νήματα, είναι ο τυπικός πληθυσμός των 
μυστικών υπηρεσιών. Κάποιοι είναι ταγμένοι 
στο καθήκον, ακόμη και με αμφιλεγόμενους 
τρόπους, ενώ πάντα ανάμεσά τους βρίσκεται 
κι εκείνος που εκμεταλλεύεται καταστάσεις. 

Ο Εσπινόζα τα έχει καταφέρει πάντως θαυ-
μάσια στο να στήσει γρήγορες καταδιώξεις 
και συναρπαστικές μονομαχίες με γροθιές 
που ματώνουν, αλλά και να αξιοποιήσει το 
φρέσκο κινηματογραφικά location του Κέιπ 
Τάουν, κινηματογραφώντας το με «χωμά-
τινη», λερωμένη φωτογραφία. Ευχάριστη 
έκπληξη είναι ο Ρέινολντς, που παίζει με ορμή 
και αφοσίωση το ρόλο του νεαρού πράκτορα, 
ενώ ο Γουόσινγκτον, ο οποίος είναι και παρα-
γωγός, δείχνει λιγότερη υπεροψία απ’ ό,τι 
συνηθίζει στις ερμηνείες του. Δεμένο και αξι-
όπιστο είναι το υπόλοιπο καλό καστ, ακόμη 
και στους μικρούς, λιγότερο σημαντικούς για 
την πλοκή ρόλους.

http://www.safehousethemovie.us/
http://www.youtube.com/watch?v=dsitdQlo_as
http://www.imdb.com/title/tt1599348/
https://www.facebook.com/SafeHouse


PAGE 60 | FREE CINEMA | ISSUE#3 

η γνωμη του mr. klein

Κάνει ένα road trip 
οικογενειάρχης 
άνθρωπος, τους την 
πέφτουνε ληστές, αλλά 
εκείνος δε μασάει γιατί 
ήτανε και κατάδικος. 
Κατηγορίας STAR 
Channel. Ξέρεις.

Πρώην κατάδικος για απάτη και πατέρας δοκιμάζει 
να σώσει το γάμο και την οικογένειά του, υποχρεώ-
νοντας τη σύζυγο και τους δύο γιους του σε μίνι road 
trip στη Λουιζιάνα. Ομάδα αδίστακτων, και δη θανα-
τηφόρων, ληστών θα του χαλάσει τα σχέδια.

Φιλμ χωρίς λόγο ύπαρξης, με σενάριο προσδοκιών μέτριας 
τηλεταινίας και τον Καβίζελ να παλεύει μάταια, ελπίζοντας 
ακόμη στην... ανάσταση της καριέρας του μετά τα προ οκτα-
ετίας «Πάθη του Χριστού». Και αδιάντροπος, εξωφρενικά 
προβλέψιμος ύμνος στην Αγία, αμερικανική οικογένεια, η 
οποία, ενωμένη, μετατρέπεται σε πανίσχυρη και αήττητη 
εξολοθρευτική μηχανή - πιο μοιραία από τους αλιγάτορες στο 
ποτάμι ή τους στυγνούς, επαγγελματίες κακοποιούς που την 
κυνηγούν, διαπράττοντας υπέρτατη ύβρη. 

Το σασπένς, ως τελευταία ελπίδα σωτηρίας του όλου εγχειρή-
ματος, απορρέει αναιμικό, ανεβάζοντας μόνο περιστασιακά 
παλμούς, αλλά για τους λάθος λόγους: τις αιφνίδιες συμπε-
ριφορές και αντιδράσεις των αψυχολόγητων - καλών και 
κακών - ηρώων, και όχι τη δράση, που συχνά εκτυλίσσεται 
ακαταλαβίστικα (δεν ξέρεις ποιος και πώς κυνηγά ποιον με το 
αυτοκίνητο, ή ποιος και πώς πυροβολεί ποιον).  Άρα τι μένει, 
για να σε κρατήσει σε αυτή την - κυριολεκτικά και μεταφο-
ρικά - φτηνή ταινία; Η άρνησή της να κλείσει τα μάτια στη 
βία και το αίμα. Η επιλογή της να μην τραβήξει διαχωριστι-
κές γραμμές ανάμεσα στα φύλα: στο σύμπαν της, άντρες 
και γυναίκες είναι εξίσου ικανοί για το καλύτερο και το 
χειρότερο. Και πάνω απ’ όλα, ο τρόπος που κινηματογραφεί, 
με επιβλητικό, ακραίο contrast (που «καίει» τα λευκά, ενώ 
ζωντανεύει πληθωρικά τα χρώματα) και ταιριαστά ανισόρ-
ροπα πλάνα τη «γοτθική» υγρασία της φύσης της Λουιζιάνα.

Είδος 
Περιπέτεια

Σκηνοθεσία 
Αντόνιο Νεγκρέτ

Κάστ 
Τζιμ Καβίζελ, 
Τζέιμς Φρέιν,  
Ελίζαμπεθ Ρομ,  
Ντιόρα Μπέρντ

Διάρκεια 
84’

Διανομή 
AUDIO VISUAL

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

μαρτιοσ 
22/03

TRANSIT (2012)
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν δε βλέπεις περισσότερες από δύο ή 
τρεις ταινίες το χρόνο, είτε στην τηλεό-
ραση, είτε στο σινεμά, ίσως να μην ενο-
χληθείς από την ουσιαστική κοινοτοπία 
αυτής της - εντυπωσιακής μόνο στην όψη 
- περιπέτειας. 

link me

official trailer

imdb

http://www.youtube.com/watch?v=M-KUd-cHAGg
http://www.imdb.com/title/tt1059836/
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η γνωμη του mr. klein

Ελληνικό. Είναι μια 
αεροσυνοδός και 
μπουσουλάει με 
εσώρουχα. Πρέπει να 
είχαν πάρει χορηγία. 

Μοναχική συνοδός αέρος από Αθήνα, με τερματικά 
άρρωστο πατέρα, κάνει διάφορες ξεπέτες με όποιο 
να’ ναι, μα επανέρχεται σε επαρχιώτη φλου με βίτσια. 
Θα ανεβεί για να τον βρει στην άδειά της, οι δικοί 
του έχουν πληγές κι αυτοί ανοιχτές, το νταραβέρι 
τους πάει για έγκλημα, τεστάροντας τού είναι της τις 
μύχιες αντοχές. 

Ο Τεσινέ έψαχνε τέτοιες ιστορίες πριν δεκαετίες. Ο Φλι θα 
το έκανε τουλάχιστον εξ όψεως μπιζουδάκι. Και ο άλλοτε 
οραματιστής του ΝΕΚ αποπειράται κάποιου νέου είδους 
«Delivery» στο «Η Γυναίκα που Έβλεπε τα Όνειρα», ιχνη-
λατώντας ψηφιακά παρθενικά, αλλά στα τυφλά, στη μάλλον 
χείριστη ταινία του, αφού ανέγνωσε ατέχνως και πεζά ένα 
υπαρξιακό νουάρ μυθιστόρημα της Μαρίας Πάουελ. Ένα 
βιβλίο που ξεφυλλίζει με θηλυκή coolness το λεύκωμα «στην 
οικογένεια ο πατερναλισμός και του αμόρε ο κρυπτικός 
ακρωτηριασμός, η εναιώρηση/οι παλινωδίες/ο εγκλωβισμός 
στο τέλμα - πλέγμα ενοχών κι επιθυμιών, το να υποκύπτεις 
νοητικά και συναισθηματικά στο σύμπαν των αλλότριων ή 
δικών σου εμμονών κι αδυναμιών».

Η διασκευή, «γδύνοντάς» το μοιραία, το’ χει κάνει... ρόμπα 
με a la maniere de Γκοντάρ 80’s ελλειπτική δραματουργία 
και την αδέξια σκαπανεία απ’ τη dv πλανοθεσία προδιαγρα-
φών επιεικώς ανεπαρκών σε συνεργείο, φακούς και blow up 
που σημαίνουν το ναδίρ φιλμογραφίας του dp Γιώργου Φρέ-
ντζου. Συναυτουργοί η ατμόσφαιρα μηδέν ή άλλ’ αντ’ άλλων 
και το ασύγχρονο μιξάζ από κοινού εξευτελίζουν και τους 
τόνους, η ανάγνωση off ή on κάμερα, η κίνηση και οι εκφρά-
σεις της Γιαννάτου είναι χρόνια τώρα 1D, ενώ «Αυτό που 
Θέλουν οι Γυναίκες», δηλαδή ο Γιάννης Στάνκογλου, εκτίθε-
ται (ελέω διδασκαλίας). Ούτε δεμένος στα «Δεσμά Αίματος». 
Θ’ αφήσουν ντιπ ουλές...

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Νίκος Παναγιωτόπουλος

Κάστ 
Μαρκέλα Γιαννάτου,  
Γιάννης Στάνκογλου, 
Νικήτας Τσακίρογλου,  
Δημήτρης Πιατάς

Διάρκεια 
88’

Διανομή 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

του Άγγελου Μαύρου

μαρτιοσ 
22/03

ΔΕΣΜΑ ΑΙΜΑΤΟΣ (2012)
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Κορίτσια, ο Στάνκογλου (χάνει τις μισές 
του θαυμάστριες)! Αγόρια, η Γιαννάτου (η 
ποια;)! Εσύ, που νοσταλγείς «Τα Χρώματα 
της Ίριδος»; Τον «ήπιες»!

link me

official site

official trailer

imdb

facebook page

http://desmaaimatos.wordpress.com/
http://www.youtube.com/watch?v=LabMurF5dr8
http://www.imdb.com/title/tt1596350/
https://www.facebook.com/pages/%CE%94%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AC-%CE%91%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/178295455613543
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η γνωμη του mr. klein

Σακάτης και λεφτάς 
προσλαμβάνει cool 
αραπά να του τσουλάει 
το καρότσι και να τον 
ξεσκατώνει. Είχε και 
πλάκα. Εγώ θα του 
άλλαζα τη διαθήκη και θα 
τον πετούσα από καμιά 
γέφυρα. Τόσες έχουν στο 
Παρίσι...  

Χήρος, τετραπληγικός (ύστερα από ατύχημα) αρι-
στοκράτης προσλαμβάνει ανειδίκευτο νεαρό από τα 
γκετοποιημένα προάστια του Παρισιού για να τον 
φροντίζει. Κι ενώ πριν απλά υπήρχε, τώρα, αρχίζει να 
ζει ξανά!

Βασισμένο σε αληθινή ιστορία φιλμ που θριάμβευσε στο γαλ-
λικό box-office (και όχι μόνο), ενώ ο απίθανος (πρωτοεμφα-
νιζόμενος!) ποιητής ήθους, Ομάρ Σι, έκανε την έκπληξη και 
πήρε το Σεζάρ πρώτου ρόλου μέσα από τα χέρια του οσκα-
ρούχου Ζαν Ντουζαρντέν («The Artist»). Δεν είναι, όμως, οι 
περγαμηνές από κοινό και κριτικούς που έχει φορτώσει στις 
βαλίτσες της, καθώς ξεκινά το ταξίδι της και στις ελληνικές 
αίθουσες, που τη χρίζουν άξια προσοχής. Είναι το αυθάδικο, 
αλλά τρυφερό και λυτρωτικό χιούμορ της που την κάνει ακα-
ταμάχητη, έτσι όπως τη μεταγγίζει απευθείας, κελαρυστή, 
στο συναίσθημα. 

Καθαρόαιμη κωμωδία και όχι δραματική κομεντί (ή «δρα-
μεντί», όπως θα μπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί), γιατί 
τα δάκρυα στα μάτια ρέουν άφθονα από τα - πολλά τραντα-
χτά, μετά πόνου στο στομάχι - γέλια (ιδιαίτερα στην σκηνή 
της Όπερας, με το «δέντρο που τραγουδάει»). Και μόνο. Η 
συγκίνηση που έρχεται στο τέλος, προβλέψιμη και όχι απαλ-
λαγμένη από κλισέ (παρά την καταγωγή του φιλμ από την 
πραγματικότητα) αποκλιμακώνει, αλλά δεν ακυρώνει το high 
όσων έχουν προηγηθεί. Που βγάζουν τη γλώσσα στη ζωή, στα 
όσα φέρνει, θες δε θες, ενώ είσαι απασχολημένος με άλλα, 
καλύτερα (;) σχέδια. Που γκρεμίζουν το μύθο που λέει ότι τα 
λεφτά φέρνουν την ευτυχία ή σου εξασφαλίζουν τη γνώση 
του πώς «να ρουφάς το μεδούλι της ζωής», «ν’ αδράχνεις 
τη μέρα», να ζεις κυριολεκτικά, βρε αδερφέ, και όχι απλά 
να επιβιώνεις. Που ρίχνουν, έστω και λίγο, φως στα ένοχα 
θεμέλια των σύγχρονων, πολυπολιτισμικών μεν, κατακερματι-
σμένων σε κάθε είδους γκέτο δε, δυτικών κοινωνιών. Και που 

Είδος 
Κοινωνική Κωμωδία

Σκηνοθεσία 
Ολιβιέ Νακάς,  
Ερίκ Τολεντανό

Κάστ 
Φρανσουά Κλουζέ,  
Ομάρ Σι, Οντρέ Φλερό,  
Κλοτίλντ Μογιέ

Διάρκεια 
112’

Διανομή 
FILMTRADE

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

μαρτιοσ 
29/03

ΑΘΙΚΤΟΙ (2011)
(INTOUCHABLES)
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Feelgood buddy movie γαλλιστί. Ανα-
πάντεχα απολαυστική, γενναιόδωρη 
κωμωδία, που ευφραίνει καρδίαν, παρά το 
βασισμένο σε αληθινά, τραγικά γεγονότα 
θέμα της και την αδυναμία της ν’ αποφύ-
γει τις κοινότοπες λύσεις στον συγκινη-
τικά αισιόδοξο επίλογό της.   

link me

official site

official trailer

imdb

facebook page

ξεσκαρτάρουν τα ανεκτίμητα σημαντικά από 
τα πανάκριβα ασήμαντα τούτου του κόσμου.

Ναι, λοιπόν. Κωμωδία. Το πιο δύσκολο, στην 
επιτυχημένη πραγματοποίησή του, κινη-
ματογραφικό είδος. Το οποίο δεν μπορεί να 
ποντάρει σε ψυχολογικούς εκβιασμούς, μελό 
ευκολίες ή πολιτική ορθότητα. Και οφείλει να 
βρίσκει την αστεία πτυχή της - όσο τραγικής 
κι αν είναι - καθημερινότητας. Αποφεύγο-
ντας (όταν και όσο πρέπει) την κακογουστιά, 
για να κάμψει τις αντιδράσεις της προσωπι-
κής αίσθησης του χιούμορ του καθενός και να 
μας συμπαρασύρει σε μια οικουμενική, συλ-
λογική έκρηξη γέλιου. Το οποίο, όπως θυμίζει 
ο αρτιμελής, όλο το πρόσωπο ένα χαμόγελο, 
Ντρις του Σι στο τετραπληγικό, αλλά από 
πολλές απόψεις πιο τυχερό αφεντικό του, 
αποτελεί τη μοναδική εναπομείνασα πυξίδα 
σωτηρίας μας. Που δείχνει το δρόμο προς το 
φως στην άκρη του τούνελ, της ζωής γενικά, 
και των δύσκολων καιρών που ζούμε, ειδικά.

http://weinsteinco.com/sites/the-intouchables/
http://www.youtube.com/watch?v=otpJgjrJ0ig
http://www.imdb.com/title/tt1675434/
https://www.facebook.com/Intouchables.lefilm
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η γνωμη του mr. klein

Ντοκιμαντέρ για το πώς 
περνάνε στην Τυνησία. 
Που ακριβώς πέφτει η 
Τυνησία; Επόμενο...

Μία blogger, μία δικηγορίνα ακτιβίστρια, ένας 
δημοσιογράφος με οικογένεια: τρόικα - δείγμα μίας 
νεολαίας σε συσπείρωση εν πολλοίς μέσα απ’ τους 
ιστοτόπους  κοινωνικής δικτύωσης, που οργανώνει 
διαδηλώσεις, ξεσηκώνει το λαουτζίκο και γκρεμίζει, 
τελικά, την τυραννία του απολυτάρχη προέδρου Μπεν 
Αλί στην Τυνησία.

Ρωμιέ πάρε παράδειγμα, ποιοι/πού/πώς/πότε/γιατί διεξοδικά 
ίσως δε θα αναλυθεί, το ότι αρπάζεται on camera η στιγμή 
και το σθένος ενός Έθνους, όμως, αρκεί στο post ημερολόγιο 
με το οποίο, στην πρώτη του ταινία, ένας αυτόπτης της «συμ-
βαίνει τώρα» νέας Ιστορίας στις παρυφές του Τρίτου Κόσμου, 
χτύπησε τον εκεί Εθνικό Ύμνο της θρυαλλίδας του αντάρτι-
κου, που έβαλε φωτιά, λίγο αργότερα, σε πλείστα καθεστώτα 
του Ισλάμ. 

Είδος 
Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία 
Μουράντ Μπεν Σέιχ

Διάρκεια 
72’

Διανομή 
NEW STAR

του Άγγελου Μαύρου

μαρτιοσ 
29/03

NO MORE FEAR (2011)
(LA KHAOUFA BAADA AL’ YAOUM)
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

«Ο δρόμος είχε τη δική του...» και στην 
Επανάσταση του Γιασεμιού - εδώ την 
παίρνεις συχνά εκρηκτικά μάτι, ακόμη 
κι αν την είχες embedded στο YouTube ή 
εμπεδώσει απ’ τις ειδήσεις. Οι αποδέλοι-
ποι άσχετοι; Εκλογές έρχονται, τα λέμε... 

link me

official trailer

imdb

Οι - δήθεν - στην ημεδαπή Αγανακτισμένοι 
ας διδαχθούν απ’ το σερί παλμού απανταχού 
(από τις ρούγες ως τα γραφεία του καθεστώ-
τος) κάλυψης του πατιρντί του ρεμπελιού 
και τα καίρια προφίλ με συνεντεύξεις φάτσα 
φόρα νοματαίων ενωμένων από... δεξιά κι 
αριστερά στον facebook τοίχο των δακρύων 
και του αίματος που ορθώθηκε κόντρα στην 
καταπίεση (οικονομική, πολιτική, κοινωνική), 
ενώ η ατμόσφαιρα του - ΟΚ ασυμμάζευτου - 
συνόλου ως τεκμηρίου κοσμογονίας αλλαγών 
φουσκώνει στήθη Anonymous ή μη για, και 
στο Ελλάντα, αλληλεγγύη υπερ-ταξική. Μία 
ολίγη από έρευνα, μικρή και η συνεισφορά 
η εικαστική, αλλά για μαρτυρία ενός πρό-
σφατου ορόσημου είναι, Insh’ Allah, επαρ-
κώς μεταδοτική. (Κοίτα και) άκου πτώμα να 
μαθαίνεις...

http://www.youtube.com/watch?v=omqtE2jn10U
http://www.imdb.com/title/tt2023559/
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Πάνε τα ΚΑΠΗ της 
Αγγλίας για διακοπές 
στην Ινδία κι είναι 
μούφα το hotel. Καλά 
να πάθουνε. Δεν τους 
άρεσε της Μέριλ Στριπ, 
το δικό μας, πήγανε στους 
βρωμιάρηδες...

Ένα σύνολο αγνώστων μεταξύ τους ηλικιωμένων 
Βρετανών, αποφασίζει ν’ αποσυρθεί σε υποτιθέμενο 
πολυτελές θέρετρο στην Ινδία. Το ξενοδοχείο αποδει-
κνύεται αχούρι, όμως, η ζωή στον εξωτικό αυτό τόπο 
θα βγάλει αληθινά συναισθήματα σε όλους.

Τον πλούτο του βρετανικού υποκριτικού ταλέντου εκμε-
ταλλεύεται στο έπακρο ο Τζον Μάντεν σε τούτη την τυπικά 
γλυκανάλατη ιστορία καλών αισθημάτων και αναζήτησης 
ενός σκοπού, ακόμη και στην τρίτη ηλικία. Ένα θεαματικό 
ensemble εξαίρετων Βρετανών ηθοποιών, που θα έκαναν 
συναρπαστική ακόμη και την ανάγνωση ινδικών συνταγών, 
πρωταγωνιστεί στους ρόλους ηλικιωμένων που βλέπουν την 
Ινδία σαν το δικό τους νεκροταφείο ελεφάντων. Σαν ένα 
μέρος για να αποσυρθούν και να περάσουν άνετα όσες μέρες 
τους απομένουν στη ζωή. 

Το βιβλίο «These Foolish Things» της Ντέμπορα Μόγκαχ, 
στο οποίο βασίστηκε το σενάριο, ίσως είχε κάποια περισ-
σότερα πράγματα για τον ψυχισμό της τρίτης ηλικίας και 
τον απολογισμό μιας ζωής που πλησιάζει προς το τέλος. Ο 
σεναριογράφος Ολ Πάρκερ, ωστόσο, επέλεξε να προβάλει 

Είδος 
Κοινωνικό

Σκηνοθεσία 
Τζον Μάντεν

Κάστ 
Τζούντι Ντεντς,  
Τομ Γουίλκινσον, Μπιλ Νάι, 
Μάγκι Σμιθ, Ντεβ Πατέλ

Διάρκεια 
124’

Διανομή 
ODEON

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

μαρτιοσ 
29/03

ΕΞΩΤΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΜΑΡΙΓΚΟΛΝΤ (2012)
(THE BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL)
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Λίγο δάκρυ, λίγο γέλιο, λίγος γηριατρικός 
συναισθηματισμός. Όλα, πάντως, φαίνο-
νται λίγο καλύτερα εξαιτίας του λαμπρού 
βρετανικού καστ. Αν δε σου κάνει ούτε το 
ΚΑΠΗ ούτε κι ο εξωτισμός, θα βαρυστο-
μαχιάσεις από το κακομαγειρεμένο κάρι.

link me

official site

official trailer

imdb

facebook page

«χαριτωμένους» χαρακτήρες, βασισμένους 
σε δοκιμασμένα κλισέ. Η χήρα που ανακαλύ-
πτει την ανεξαρτησία της, ο gay που έστω και 
αργά απελευθερώνεται, το ζευγάρι που καυ-
γαδίζει, ο ερωτύλος παππούς, η γεροντοκόρη 
που δεν αντιλαμβάνεται τα χρόνια που έχουν 
περάσει, η δύστροπη - με λόγο - απολυμένη 
οικονόμος.

Με τον ίδιο κλισαρισμένο τρόπο, ο Μάντεν 
κινηματογραφεί και την Ινδία. Ο Ντεβ Πατέλ 
του «Slumdog Millionaire» υποδύεται το 
νεαρό φιλόδοξο ξενοδόχο, έναν καλόψυχο 
απατεωνίσκο, που τρέχει σαν το Βέγγο 
ανάμεσα στο ξενοδοχείο του που καταρρέει, 
την αυταρχική του μητέρα και τη γυναίκα 
που αγαπά. Χαοτική κίνηση στους δρόμους, 
στομαχικές διαταραχές από κάρι και παιδά-
κια που παίζουν κρίκετ στο χωματόδρομο, 
συμπληρώνουν την ανθολογία βρετανικών 
κλισέ για την Ινδία. 

http://www.thebestexoticmarigoldhotel.co.uk/
http://www.youtube.com/watch?v=dDY89LYxK0w
http://www.imdb.com/title/tt1412386/
https://www.facebook.com/thebestexoticmarigoldhotel
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η γνωμη του mr. klein

Αυτό που καλείς όταν 
σου’ χουνε κάνει το σπίτι 
καλοκαιρινό και σου 
απαντάνε: «Ποια μέρα 
της εβδομάδας είστε 
ελεύθερος, να έρθουμε να 
σας το κάνουμε και κώλο 
για τ’ αποτυπώματα;».  
Σε ντοκιμαντέρ.

Τροχαίοι παραβάτες, πλαστογράφοι απατεώνες, δολι-
οφθορείς οίκου ανοχής, φασίστες εναντίον μετανα-
στών, χούλιγκαν, εξαφανισμένοι συγγενείς κ.ο.κ. Στη 
Λεωφόρο Αλεξάνδρας πολιτσμάνοι της Άμεσης Δρά-
σης τα ακούν (παρότι δεν τα βλέπουν) όλα στα τηλέ-
φωνα της ΓΑΔΑ και, αναλόγως, στέλνουν ή όχι το... 
100.

Μακριά από... νούμερο, αλλά καταγράφει το συμβάν και 
δε θέλει πολλά πολλά, η δεύτερη προσαγωγή στο εμπορικό 
κύκλωμα ενός ντοκιμαντέρ που ο δημιουργός τού «Πάρβας, 
Άγονη Γραμμή» συνέλαβε και έκλεισε σε video για τη σειρά 
«Docville» της ΕΤ1. Ως υποκλοπή - αναφορά τού επαγγελμα-
τικού (ρουτίνας, ευθυνών, άγχους, αβαριών) modus operandi 
των αυτιών και του εγκεφάλου της ΕΛ.ΑΣ. στη μία άκρη της 
γραμμής, και του modus vivendi (κίνδυνοι, σύνδρομα, ανά-
γκες) του αθηναϊκού πληθυσμού στην άλλη.

Δε με κουβάλησαν στο Τμήμα για να πω το ποίημα το «περί-
μενε στ’ ακουστικό σου» για μία  ώρα των «Ατσίδων με τα 
Μπλε» σε action γραφείου, η κυριολεκτικά στημένη «Candid 
Camera» στιλ «Cops» σε περιβάλλον γραφείου, όμως, και το 
κακούργας κενωνίας στον καθρέφτη σημαινόμενο των συνδι-
αλέξεων πολιτών - χωροφυλάκων. Ανά σημεία κάνουν μπαμ 
ωραία η ανεπάρκεια και η ου μπλέξεις νοοτροπία των «οργά-
νων», «αποκάλυψη τώρα» το έσω δόγμα «πρώτα η ασφάλεια 
των ενστόλων» που εξηγεί το χάζι τους σε φάσεις στιλ Δεκεμ-
βριανά και εφεξής, απλώς το «100» (ταινία ή «υπερεσία») ν’ 
αλλάξει κάτι ουσιαστικό δεν είναι δυνατό. Όχι αρκετά επεί-
γον για να βάλεις τη σειρήνα...

Είδος 
Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία 
Γεράσιμος Ρήγας

Διάρκεια 
62’

Διανομή 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ

του Άγγελου Μαύρου

μαρτιοσ 
29/03

100 (2012)
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Τους δίνω χαφιεδίστικα: οσονούπω θα 
προβληθεί απ’ την κρατική TV. Αν είσαι 
τόσο των φιλμ τεκμηρίωσης (ή του reality) 
στη μεγάλη οθόνη, αυτοφυλακίσου, ίσως 
«πιάσεις» ένα έξτρα κάτι. Οι έχοντες 
μητρώο, οι αντιεξουσιαστές κι οι τρόφιμοι 
σωφρονιστηρίων έχουν αποδράσει ήδη 
γι’ αλλού. Εκτός κι είναι μαζόχες... 
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η γνωμη του mr. klein

Σου έχω πει πως έχει 
αρχίσει να μη μου αρέσει 
το Παρίσι;  
Θυμάσαι εκείνο με τον 
τουρίστα Χάρισον Φορντ; 
Καμία σχέση.

Χωρισμένος Αμερικανός καθηγητής - συγγραφέας 
φτάνει στο Παρίσι για να βρεθεί κοντά στην κόρη του 
που ζει με τη μητέρα της. Πέφτει θύμα κλοπής και 
αναγκάζεται να μείνει σε παρακμιακό πανδοχείο. Η 
γνωριμία του με μια μυστηριώδη γυναίκα θα φέρει 
ερωτικό πάθος στη ζωή του, αλλά και περισσότερα 
ερωτήματα.

Είναι περισσότερο από εμφανείς οι επιρροές του Ρομάν 
Πολάνσκι στην ταινία που σκηνοθέτησε ο Παβλικόφσκι, 
χωρίς ίχνος από την πραγματικά μυστηριώδη ατμόσφαιρα 
και το ονειρικό κλίμα που είχε το «Καλοκαίρι του Έρωτά 
μου» ή το ρεαλισμό του «Last Resort». H «Γυναίκα του 
Πέμπτου», που βασίζεται στο μυθιστόρημα του Ντάγκλας 
Κένεντι, προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στο μυστή-
ριο και τον ερωτισμό, εξαιρετικά ανεπαρκώς και στα δύο. Ο 
Παβλικόφσκι πετάει τον ήρωά του στο Παρίσι, αφήνοντας 
να αιωρείται γύρω του πλήθος ερωτημάτων: Τα ασφαλιστικά 
μέτρα που ζήτησε η γυναίκα του οφείλονται στο βίαιο χαρα-
κτήρα του; Πώς έχασε τη δουλειά του στην Αμερική; Πόσο 
αληθινά ή αποκυήματα της φαντασίας του είναι όλα όσα ζει, 
ακόμη και οι άνθρωποι που γνωρίζει;

Ο Ίθαν Χοκ παίζει (στα γαλλικά) με μια μόνιμη έκφραση 
απορίας που θα ήταν ταιριαστή με τον χαρακτήρα του, αν 
η ταινία οδηγούσε κάπου. Κάνει ένα λίγο αταίριαστο ζευ-
γάρι με την Κριστίν Σκοτ Τόμας, η οποία βρίσκει ευκαιρία 
να δείξει ξανά τα άψογα γαλλικά της, όμως, το σενάριο δεν 
της αφήνει τη δυνατότητα να κάνει πολλά περισσότερα από 
το να περιφέρεται κομψή και επιθυμητή. Στα μόλις 85 λεπτά 
της διάρκειάς της, η ταινία του Παβλικόφσκι δείχνει μακρό-
συρτη, επαναλαμβανόμενη και με απογοητευτικές απαντή-
σεις στα ερωτήματα που ανοίγει για τους ήρωές της. 

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

μαρτιοσ 
29/03

Η ΓΥΝΑΙΚΑ 
ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ (2011)
(LA FEMME DU VEME)

Είδος 
Μυστηρίου

Σκηνοθεσία 
Πάβελ Παβλικόφσκι

Κάστ 
Ίθαν Χοκ, Κριστίν Σκοτ 
Τόμας, Τζοάνα Κούλιγκ

Διάρκεια 
85’

Διανομή 
VIDEORAMA
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Πολανσκικό κλίμα, αλλά σε ξεθυμασμένη, 
υποτονική και φλου αρτιστίκ βερσιόν, με 
τους δύο δημοφιλείς πρωταγωνιστές να 
ερωτοτροπούν... στα γαλλικά. Πάμε γι’ 
άλλα πατώματα, καλύτερα. 

link me

official site

official trailer

imdb

facebook page (GR)

http://international.memento-films.com/catalogue/the-woman-in-the-fifth
http://www.youtube.com/watch?v=9VOy-6JE0Bs
http://www.imdb.com/title/tt1605777/
https://www.facebook.com/pages/The-Woman-In-The-Fifth-Greece/250445378363596
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η γνωμη του mr. klein

Release the Kraken! 
Γιούρια! Those were the 
days, φίλε.  
Να’ χεις πατέρα το Δία 
και να παίζεις σφαλιάρες 
με τον Άδη στα Κάτω 
Τάρταρα γωνία. Σανδάλι, 
3D κι εφεδιά. Ένα τέτοιο με 
τον Εμφύλιο δε μπορεί να 
κάνεις ένας δικός μας, πια;

Δέκα έτη έχουν περάσει από το θρίαμβό του εναντίον 
του Κράκεν και ο ημίθεος Περσέας ζει σαν απλός 
ψαράς και χήρος πατέρας του μονάκριβου γιου του, 
Ήλιου. Μέχρι που ο πατέρας του, Δίας, παγιδεύεται 
στα Τάρταρα μετά από συνομωσία του Άδη προς 
ελευθέρωση του Κρόνου.

Η ελληνική μυθολογία γίνεται για μία ακόμη φορά άνω κάτω 
σ’ ένα χολιγουντιανό - οι Θεοί να το κάνουν - υπερθέαμα, 
όπου η Ανδρομέδα είναι Βασίλισσα ολόκληρης της Ελλάδας 
και ατρόμητη στρατηλάτης, ο Περσέας έχει αποκτήσει γιο 
από την Ιώ, ανακαλύπτει το Λαβύρινθο του Μινώταυρου 
(κατασκευασμένο από τον Ήφαιστο και όχι το Δαίδαλο) 
στα Τάρταρα και ξεκινά... ουρανοκατέβατο ειδύλλιο με την 
Ανδρομέδα, δευτερόλεπτα πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους!

Όλα αυτά θα ήταν κάπως διασκεδαστικά αν το θέαμα απο-
ζημίωνε, αποσπώντας την προσοχή από την πονηρή ανοησία 
- αρπαχτή του όλου εγχειρήματος. Πονηρή, γιατί πουλά ένα 

Είδος 
Περιπέτεια Φαντασίας

Σκηνοθεσία 
Τζόναθαν Λίμπεσμαν

Κάστ 
Σαμ Γουέρθινγκτον,  
Ρόζαμουντ Πάικ, Λίαμ Νίσον, 
Ρέιφ Φάινς, Μπιλ Νάι,  
Ντάνι Χιούστον

Διάρκεια 
99’

Διανομή 
VILLAGE FILMS

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

μαρτιοσ 
29/03

Η ΟΡΓΗ  
ΤΩΝ ΤΙΤΑΝΩΝ (2012)
(WRATH OF THE TITANS)
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν ο διαρκώς εν κινήσει λαβύρινθος στα 
Τάρταρα προλάβει, λίγο πριν από τον 
επίλογο, να σου κινήσει το ενδιαφέρον, 
στήσεις παιχνίδι «βρες τις διαφορές με 
την ελληνική μυθολογία» και δεν πλήρω-
σες για την - ακριβότερη - 3D προβολή, 
ίσως το διασκεδάσεις.

link me

official site

official trailer

imdb

facebook page

παντελώς αχρείαστο 3D, ώστε να τσεπώσει 
τα επιπλέον ευρώ που στοιχίζει το εισιτήριο 
των αντίστοιχων προβολών. Ανοησία, γιατί 
αυτή η «Οργή» αφήνει ενοχλητικά την εντύ-
πωση μπάσταρδου γόνου των δύο τελευταίων 
κεφαλαίων του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών». 
Και αρπαχτή, γιατί ούτε στιγμή δεν καταφέρ-
νει να κρύψει την καταχρηστική ύπαρξή του 
ως sequel. 

«Μοναδικός στόχος του είναι οι εισπράξεις 
στα ταμεία»: αυτή είναι η πιο ταιριαστή 
απάντηση στα τρία ερωτήματα που κατα-
φέρνει να θέσει. Χωρίς φόβο, πάθος ή κόπο. 
Γιατί έχει στείλει την Ιώ στα θυμαράκια; 
(Επειδή η Τζέμα Άθερτον, που την υποδυό-
ταν, ήταν απασχολημένη με άλλη ταινία!) 
Γιατί η Ανδρομέδα από καστανή πρασινο-
μάτα στην «Τιτανομαχία» είναι εδώ ξανθιά, 
γαλανομάτα; (Επειδή η Αλέξα Νταβάλος, του 
προηγούμενου φιλμ, δήλωσε μη διαθέσιμη κι 
αντικαταστάθηκε άρον άρον από την τρα-
γικά παραγνωρισμένη στην απέναντι όχθη 
του Ατλαντικού, Πάικ.) Πώς ηθοποιοί του 
βεληνεκούς του Νίσον, του Φάινς, του Νάι 
(στον... comic relief ρόλο του Ήφαιστου)  

ή του (πάλαι ποτέ;) πολλά υποσχόμενου Γου-
έρθινγκτον μπορούν να ερμηνεύουν σοβαρά 
τους κούφιους, αψυχολόγητους ήρωές τους, 
χωρίς να ξεσπούν σε νευρικά γέλια; (Επειδή… 
η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.)

http://wrathofthetitans.warnerbros.com/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=Gq8wMRtog1A
http://www.imdb.com/title/tt1646987/
https://www.facebook.com/WrathOfTheTitans
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