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Εντάξει, το ξέρεις πως οι Έλληνες κρι-
τικοί κινηματογράφου δεν επικοινω-
νούν με την πραγματικότητα. Πόσω 
μάλλον με την αμερικανική! Όσο κι 

αν προσπαθήσει η Επιστήμη να εξηγήσει την 
αντίστασή τους στο blockbuster-ικό θέαμα, 
άλλο τόσο θα απορώ εγώ για τον τρόπο με τον 
οποίο αντιμετωπίζουν τη mainstream κωμω-
δία. Την κωμωδία που εξελίσσεται, εκσυγχρο-
νίζεται και παρακολουθεί το σήμερα, χρόνο με 
το χρόνο. 

Σπάνια θα δεις «αστεράκια» να μοιράζονται 
απλόχερα σε ταινίες αυτού του είδους. Ακόμη 
κι αν γελάσουν όταν τη δουν, η αμερικανική 
κωμωδία δεν πρόκειται ποτέ να λάβει αυτό 
που της αξίζει από ντόπιο κριτικό. Από την 
εποχή των κολεγιακών και teen angst επών, 
του non politically correct του «Κάτι Τρέχει με 
τη Μαίρη», μέχρι την έκρηξη της σχολής του 
Άπατοου, η μιζέρια των κειμένων προκαλούσε 
και την αποστροφή του ελληνικού κοινού προς 
το genre. Γι’ αυτό και ούτε ξέρω τι να περιμένω, 
αλλά ούτε και πρόκειται να διαβάσω τι θα γρα-
φτεί για το «Ted» από σήμερα. Προσωπικά, 

γαμήθηκα στα γέλια! Πόνεσε ο λαιμός μου! 
Ήθελα να κυλήσω στο πάτωμα γιατί το κάθι-
σμα δε με χωρούσε! Και του έχωσα ένα τεσσάρι 
ολοστρόγγυλο, γιατί... στ’ αρχίδια μου η καλλι-
τεχνική αξία. Είναι κωμωδία. Άμα γελάς, πάει 
να πει πως το αξίζει. Αν όχι, μπορείς να χρησι-
μοποιήσεις το «άλλοθι» της δυσκοιλιότητας, 
αλλά, φιλαράκο, δεν πιάνει, διότι... been there, 
done that!

Τελικά, τι; Δε μιλά στη - δήθεν - ιδιοσυγκρασία 
μας η «αμερικανιά»; Είναι πρόβλημα κουλτού-
ρας; Αποδεικνύει (και επιδεικνύει) την έλλειψη 
του χιούμορ; Πολλές φορές, ακόμη και το - 
παραπληροφορημένο - κοινό δείχνει δισταγμό 
να «μπει» και να το χαρεί. Γιατί έχουμε κατα-
ντήσει έτσι; Γιατί σταματήσαμε να γελάμε με 
τις αλήθειες και τα παθήματα και τον κανιβα-
λισμό της ζωής της αληθινής και αναζητούμε το 
γέλιο στο επιθεωρησιακό άκουσμα της λέξης 
«μαλάκας» από τον κάθε Λαζόπουλο και τη 
λαϊκουριά της παρωδίας του lifestyle; Αν αυτό 
μας αξίζει, βγάλε μου μια βίζα, σε παρακαλώ, 
εγώ προτιμώ τον «Ted».

Editorial
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Hλίας Φραγκούλης
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TED (2012)

η γνωμη του mr. klein

Έκλαψα. Που τα πουλάνε 
αυτά τα λούτρινα; Πότε 
θα κάνουν sequel; Μπορεί 
κάποιος να βάλει την ται-
νία να παίζει σε λούπα;

23 αυγουστου 2012 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Κωμωδία

Σκηνοθεσία 
Σεθ ΜακΦάρλεϊν

Καστ 
Μαρκ Γουόλμπεργκ,  
Μίλα Κούνις,  
Τζιοβάνι Ριμπίσι,  
Πάτρικ Γουορμπέρτον

Διάρκεια 
106’

Διανομή  
UIP

του Ηλία Φραγκούλη

Γονείς κάνουν δώρο στο παιδί τους μεγάλο λούτρινο 
αρκούδο. Παιδί κάνει μια χριστουγεννιάτικη ευχή. 
Αστέρι πέφτει. Ευχή γίνεται πραγματικότητα. Αρκού-
δος μιλάει και περπατάει. Γίνονται αχώριστοι φίλοι. 
Για πάντα. Μεγάλο παιδί χρειάζεται θηλυκό. Θηλυκό 
δεν αγαπάει αρκούδο. Πρόβλημα.

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο του δημιουργού του «The Family 
Guy», Σεθ ΜακΦάρλεϊν, έμελλε να γίνει μια από τις μεγαλύ-
τερες εισπρακτικές (και απίστευτα κερδοφόρες) επιτυχίες 
του φετινού καλοκαιριού στις ΗΠΑ. Κάτι σαν το περσινό 
«Φιλενάδες» αλλά… από την ανάποδη! Εδώ δεν έχουμε να 
κάνουμε με ανατρεπτικό chick flick βουτηγμένο στο vulgar 
χιούμορ, αλλά με καθαρά… αγορίστικη ταινία, που η πρω-
τοτυπία της ξεπερνά τα όρια της λογικής σε σχέση με το τι 
σενάρια εγκρίνουν πια στο Χόλιγουντ!

Το «Ted» ξεκινά με ένα τυπικό flashback ως το 1985, για να 
μας συστήσει το μικρό Τζον Μπένετ, ένα αγόρι δίχως φίλους, 
που εύχεται να’ ρθει εκείνη η μέρα που θα κάνει έναν και θα 
τον κρατήσει παντοτινά. Τι κι αν η ευχή πιάνει όταν αγκα-
λιάζει τον αρκούδο που του χάρισαν οι γονείς για τα Χρι-
στούγεννα; Για τον Τζον, ο «Τέντι» του προσφέρει μια ζεστή 
αγκαλιά όταν τη χρειάζεται, του λέει «I love you» όποτε τον 
ζουλάει τρυφερά, ακούει ό,τι έχει να του πει, αλλά… δεν μπο-
ρεί να του απαντήσει. Μέχρι εκείνη τη νύχτα…

Είναι σινεμά. Πρέπει να είναι υπερβατικό, να ξεπερνά την 
πραγματικότητα και να αφηγείται ιστορίες πέρα από τα 
συνηθισμένα. Έχοντας αποδεχτεί αυτούς τους κανόνες, 
παρακολουθούμε τη ζωή ενός παιδιού που ενηλικιώνεται (στα 
γρήγορα) έχοντας για καλύτερό του φίλο ένα μεγάλο χνου-
δωτό αρκούδο που έχει ζωντανέψει… κανονικά! Μιλάει, 
περπατάει, κάνει την ανάγκη του, τρώει, οδηγεί αμάξι, δια-
σκεδάζει και… αγαπάει πάντα τον Τζον. Η φιλία τους αντέχει 
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μέσα σε ένα πλαίσιο απόλυτης παιδικής… 
ανευθυνότητας, κάτι που δεν μπορεί να συμ-
βαδίζει με τη ζωή ενός 35αρη που πρέπει να 
βγάζει το μεροκάματο, έχει γκόμενα και δεν 
έχει κάνει ακόμη τη δική του οικογένεια. Όλα 
αυτά τα τρομακτικά…

Βασική λεπτομέρεια: «μεγαλώνοντας», ο 
αρκούδος μετατρέπεται σε αυτό που ονει-
ρεύεται κάθε… μεγάλο παιδί. Μαστουρώνει, 
καλεί πουτάνες στο σπίτι, κάνει διαρκώς σεξ, 
μεθάει, παρτάρει και δε δίνει μία! Είναι η πιο 
κωμική φιγούρα της χρονιάς, θα ήθελες να 
έχεις κι εσύ έναν και, πραγματικά, χέστηκες 
για το αν είναι ρατσιστής, ομοφοβικός, μισο-
γύνης κι έχει ένα βόθρο για στόμα! Γι’ αυτό 
το λένε κωμωδία, σύνελθε.

Το «Ted» εξελίσσεται σε μια ακρότητα χιού-
μορ, όπου αν δεν αναγνωρίσεις τα βασικά 
συστατικά του, απλά, μένεις με το στόμα 
ανοιχτό. Ποια είναι αυτά; Όλες οι εφηβικές 
μανίες μιας αγορίστικης παρέας, ποτισμέ-

νες μέσα στην pop κουλτούρα της δεκαετίας 
του ’80. Πρέπει, λοιπόν, ή να αγαπάς εκείνη 
την περίοδο ή να… επέζησες αυτής! Ο μεγα-
λύτερος ήρωας του Τζον είναι ο… Flash 
Gordon, σκηνές από την ομώνυμη – επικά 
κιτσάτη – ταινία του 1980 μπουκάρουν 
ακόμη και μέσα στην πλοκή του δικού μας 
φιλμ, ο πρωταγωνιστής της, Σαμ Τζόουνς, 
κάνει guest σαν party animal και η μουσική 
των Queen από εκείνο το soundtrack ενίοτε 
ηχεί γνώριμα στ’ αυτιά σου! Κι αυτό είναι 
μονάχα ένα από τα αμέτρητα παραδείγματα 
των trivia αναφορών του «Ted».

Αν μπορέσεις να δεχτείς τις υπερβάσεις του 
Σεθ ΜακΦάρλεϊν, θα έχεις παρακολουθήσει 
μια από τις πιο τολμηρά πρωτότυπες και 
εξωφρενικά αστείες (έκλεισε ο λαιμός μου 
από τα γέλια…) κωμωδίες που μας έδωσε το 
αμερικανικό σινεμά εδώ και δεκαετίες. Ένα 
σύγχρονο «Harvey», με το ήθος που χαρα-
κτηρίζει τη δική μας εποχή. Μια ωδή στις 
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ανασφάλειες των αγοριών που ζητάνε ένα 
φίλο με τον οποίο να μπορούν να μοιραστούν 
τα πάντα, που φοβούνται να μεγαλώσουν 
και ν’ αναλάβουν το ρόλο του ενήλικα ή του 
γονιού, που ακόμη και σήμερα μπορεί να τρέ-
μουν στις ηχηρές βροντές των κεραυνών τις 
νύχτες! Για εκείνους που θα έκαναν μια ευχή 
να έχουν το δικό τους «Τέντι» και να απαντή-
σουν μ’ ένα… «Άντε και γαμήσου, κεραυνέ!». 
Μαζί. Για πάντα.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Οι οπαδοί της «hardcore» κωμωδίας και, 
δη, οι άρρενες θεατές μπορεί να γουστά-
ρουν, αν και το ελληνικό κοινό πολλές 
φορές έχει γυρίσει την πλάτη του στις 
πιο σύγχρονες… εκφάνσεις του genre εξ 
Αμερικής. Η ταινία αποτελεί το «γκάου 
alert» της χρονιάς για το είδος. Θέλει 
κότσια και τρελές trivia γνώσεις εϊτίλας! 
Αλλά, αν «μπεις», θα πονέσεις. Με την 
καλή έννοια. 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.tedisreal.com/
http://www.youtube.com/watch?v=p7EPCy14iQo&list=PL66CFA54B79F40C5E&index=0&feature=plcp
http://www.imdb.com/title/tt1637725/
https://www.facebook.com/tedisreal
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ΓΙΑ ΟΛΑ ΦΤΑΙΕΙ  
Τ’ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ! (2012)
(Le prénom)

Είδος 
Κωμωδία

Σκηνοθεσία 
Αλεξάντρ ντε λα Πατελιέρ, 
Ματιέ Ντελαπόρτ

Καστ 
Πατρίκ Μπριέλ,  
Βαλερί Μπενγκιγκί,  
Σαρλ Μπερλίνγκ,  
Γκιγιόμ ντε Τονκεντέκ, 
Ζουντίτ Ελ Ζεν,  
Φρανσουάζ Φαμπιάν 

Διάρκεια 
109’

Διανομή  
FILMTRADE

του Άγγελου Μαύρου

Αστείο (ότι θα βαφτίσει… «Αδόλφο» το μωρό εγκύου 
συζύγου που είναι καθ’ οδόν) δεξιού μεσίτη για φαΐ 
στης αδελφής του, καθηγήτριας γυμνασίου, και του 
άνδρα της, professeur στη Σορβόνη, αριστερών, ενώ 
παιδικός φίλος τους, μουσικός, «σκάει» κι αυτός, τους 
οδηγεί στο να φάνε τα λυσσακά τους - αφού ξεμπρο-
στιάσει τα μυστικά τους. 

Πάρε ξανά μάτι τα μικρά και τα επώνυμα δίπλα στη λέξη 
«ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ» παραπάνω - και προσπάθησε να τα… 
χωνέψεις γιατί μελλοντικά θα ξανακούσεις για το ντουέτο 
που ανεβάζοντας στη μεγάλη οθόνη μια θεατρική επιτυχία 
του δεύτερου, λέει «Ρόμαν Πολάνσκι, κοίτα να μαθαίνεις», με 
μία τσιγκλητικά πολιτικά μη ορθού κλου ιδεολογικού διαξι-
φισμού σχέσεων κουιντέτου σαλονιού «όλα στη φόρα», με 
άχτι «αγαπάτε αλλήλους» κομεντί, σάτιρα στη δυσανεξία (τη 
διαπροσωπική, για τα ταμπού και για τα ατομικά δικαιώματα) 
αλλά και στο φαρισαϊσμό, τις αγκυλώσεις, τα απωθημένα, τις 
ματαιώσεις κάτω απ’ τις κοινωνικο-οικογενειακές επιταγές 
και υποχρεώσεις, με «αρπαγμένα» στην πορεία τα προσχή-
ματα της ισότητας φύλων (και «φυλών», το Εβραϊκό «δού-
λεμα» γαρ), του ταξικο-οικονομικού status, της γαλατικής 
αβρότητας, της καλής ανατροφής, της μόρφωσης. 

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι αριστεροί και 
θέλει ο αδελφός εκεί-
νης να τους βαφτίσει το 
παιδί Αδόλφο. Γαλλικό. 
Γελάσαμε και σήμερα... 
Σύντομα και σε αθηναϊκή 
σκηνή, στοιχηματίζω!

23 αυγουστου 2012
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Φίλοι του φραντσέζικου esprit, του sitcom 
(από τα «Φιλαράκια» ως το «Στο Παρά 
Πέντε»), του σανιδιού, πλακωθείτε. Όχι 
μεταξύ σας, να το δείτε.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

Οιστρηλατημένος σε χρονώσεις και… εντά-
σεις θίασος συχνά εμπαθητικά d’ accord με 
τις περσόνες (όντας ομοίως επιρρεπείς στις 
διακρίσεις, θα ξεχωρίσουμε τους Μπριέλ και 
Μπενγκιγκί), πανουργία στην πλοκή λάου 
λάου ανέλιξης «τα εν οίκω μη εν δήμω», 
ωραίο «φόρτωμα» μπουρ μπουρ (αιφνίδια 
ευφυείς εξακοντισμοί του debate τραπεζαρίας 
στην ιστορία και τη λογοτεχνία θα τέρψουν 
τους κατά περίπτωση connaisseurs) κι ενός 
- δύο δωματίων αλλά στην τσίτα πλανοθε-
σία που έχει πάντα από κοντά τον εκάστοτε 
αφιονισμένο του ensemble, βγαίνουν σε δύο 
σημεία… εκτός εαυτού. 

Στο καθυστερημένο ψυχανέμισμα του στόχου 
στο πείραγμα περί σεξουαλικού προσανα-
τολισμού που ολίγον «κλωτσάει», το αυτό 
και στο διαγενεακό «Είσαι το Ταίρι μου» 
όψιμο σουρπρίζ, που εκδηλώνει δραματουρ-
γικές συμβάσεις (ή μήπως τις δικές μας ως 
θεατών;). Αλλά το - «μια ζωή γαργάρα» και 
«πάνω στα νεύρα μου, μωρέ…» - δαγκωτά 
πικρό δηλητήριο αληθειών έχει προ πολλού 
σερβιριστεί (ενώ ο καθρέφτης έχει γυρίσει) 
στο κοινό σ’ αυτό το «Δείπνο Ηλιθίων». Oui, 

«όλος ο κόσμος μια σκηνή» - και σ’ ετούτη 
εδώ παίζεται φάρσα. Γι’ αυτό το φινάλε 
ανακουφίζει συμφιλιωτικά με μία ακόμη 
ανατροπή, exposé της «Πολύ Κακό για το 
Τίποτα» ανοησίας των συμπεφωνημένων του 
ανθρώπινου είδους. Καλωσήρθες στο σου-
αρέ. Κι ας μην έχεις αφήσει (σε νιώθουμε) τις 
προκαταλήψεις σου στην πόρτα…

http://www.pathefilms.com/film/le-prenom#autostart
http://www.youtube.com/watch?v=DsET47haqs4
http://www.imdb.com/title/tt2179121/
https://www.facebook.com/leprenom
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ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΒΑΛΣ (2011)
(TAKE THIS WALTZ)

Είδος 
Ρομαντικό Δράμα

Σκηνοθεσία 
Σάρα Πόλεϊ

Καστ 
Μισέλ Γουίλιαμς,  
Λουκ Κέρμπι,  
Σεθ Ρόγκεν,  
Σάρα Σίλβερμαν

Διάρκεια 
116’

Διανομή  
ODEON

Φαινομενικά ευτυχισμένη παντρεμένη νεαρά ερω-
τεύεται θρασύ συνταξιδιώτη της που αποδεικνύεται 
οδηγός χειράμαξας, καλλιτέχνης και... ο απέναντι 
γείτονας!

Μια από τις σημαντικότερες και πιο παραγνωρισμένες στο 
Χόλιγουντ ηθοποιούς της γενιάς της, η Καναδή, 33χρονη 
Πόλεϊ («Ζωή Χωρίς Εμένα») άφησε τις καλύτερες υποσχέσεις 
για τη δημιουργική της πορεία πίσω από τη κάμερα, 6 χρόνια 
πριν, με «Το Υστερόγραφο Μιας Σχέσης». Εκείνο το αθόρυβο, 
απέριττο, σεμνό και αφοπλιστικό (υποψήφιο για δύο Όσκαρ), 
φιλμικό ποίημα, που ιχνηλατούσε εύστοχα την αστείρευτη, 
αγέραστη ανθρώπινη ανάγκη για επαφή, συντροφικότητα, 
συν-αποδοχή - ή αλλιώς, με μια λέξη, αγάπη. Εκείνη, την 
ενστικτώδη και ακαταμάχητη, που όντως πεθαίνει τελευταία 
- μετά τη μνήμη και, ναι, την ελπίδα…  

Όσο, όμως, αθόρυβο, απέριττο, σεμνό και εύστοχο ήταν το 
παραπάνω, σκηνοθετικό ντεμπούτο της, τόσο επιτηδευμένο, 
φλύαρο, αυτάρεσκο και άστοχο είναι αυτό το «Βαλς». Γεμάτο 
(πάρε βαθιά ανάσα) πανέμορφα καδραρισμένες και χρωμα-
τισμένες εικόνες, που συλλαμβάνουν και αναδεικνύουν όλη 
την (μποέμ) ομορφιά του Τορόντο, υπέροχες σεκάνς διαλό-
γου (το εξ αποστάσεως, με τις λέξεις, σεξ στο bar), ατόφιας, 
γυμνής, αληθινής ζωής (στα γυναικεία ντους, στη πισίνα) 
ή λυρικής καταγραφής της εξέλιξης μιας σχέσης μέσα στο 
χρόνο / οδοστρωτήρα (η κάμερα που γυρίζει γύρω - γύρω 
από το ζευγάρι στο κέντρο ενός σταδιακά γεμάτου διαμερί-
σματος, καθώς περνούν οι στιγμές, οι εποχές, οι πειραματι-
σμοί και ο μεγάλος έρωτας), που μόνο η κάθε μια από μόνη 
της θα μπορούσε να αποτελεί (παραλίγο) αριστουργηματική 
ταινία μικρού μήκους, και τουλάχιστον τρία (τόσα μέτρησα, 
εξουθενωμένη...) εν δυνάμει φινάλε.

η γνωμη του mr. klein

Δεν ξέρω να χορεύω βαλς, 
είναι και δικό τους, γιατί 
μου τα ζαλίζουνε τώρα;

23 αυγουστου 2012

της Ιωάννας Παπαγεωργίου
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Με άλλα λόγια… άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε. 
Το αποτέλεσμα είναι ένα ομοιογενές - μόνο 
στο μάτι - σύνολο, που δεν λέει να βάλει 
τελεία, ενώ δοκιμάζει να πει τα πάντα για να 
καταλήξει στο... απόλυτο τίποτα. Γιατί όσο 
κι αν προσπαθεί η συγκλονιστικά χαμαιλε-
όντεια ηθοποιός Γουίλιαμς (που από ταινία 
σε ταινία δεν αλλάζει μόνο ρόλους, αλλά, 
θαρρείς, ακόμη και δέρμα!), η ηρωίδα της δεν 
προκύπτει ως τίποτε περισσότερο από μια 
ανώριμη γυναίκα που απλά βαριέται τη ζωή 
της. Και αντί να επιδιώξει την αυτοεκπλή-
ρωση, αναλώνεται σε ενοχικά φλερτ με τον 
(κάθε) τολμηρό γείτονα. Τώρα που το σκέ-
φτομαι, μήπως η - περίφημη για τον ακτιβι-
σμό της - Πόλεϊ ήθελε εμμέσως πλην σαφώς 
να καταδείξει την ανάγκη του φεμινισμού 
και τα «δεινά» που επιφυλάσσει η υποταγή 
στο απέθαντο, φαλλοκρατικό, κοινωνικό 
μοντέλο; Μπα...

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ευάερο και ευήλιο, αλλά κατά τα άλλα… 
μαντάρα ρομαντικό δράμα, που δεν 
ευστοχεί ούτε ως σπουδή χαρακτήρων, 
ούτε (κυρίως) ως φεμινιστικό μανιφέστο 
και σου ζαλίζει αναίτια τον έρωτα μέχρι, 
επιτέλους, να ρίξει τίτλους τέλους.  
Η Γουίλιαμς βέβαια λάμπει για μια ακόμη 
φορά ως διαμάντι μες τη λάσπη, όπως και 
η Σάρα Σίλβερμαν σε μικρό, αλλά κατα-
λυτικό ρόλο. Σου αρκούν; Δεν νομίζω. 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

https://www.facebook.com/TakeThisWaltz
http://www.magpictures.com/takethiswaltz/
http://www.youtube.com/watch?v=9dhBppugluM&feature=plcp
http://www.imdb.com/title/tt1592281/
https://www.facebook.com/TakeThisWaltz
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ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΛΑΣΕ 
ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ (1956)
(Et Dieu... créa la femme)

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Ροζέ Βαντίμ

Καστ 
Μπριζίτ Μπαρντό,  
Ζαν-Λουί Τρεντινιάν,  
Κουρντ Γιούργκενς

Διάρκεια 
95’

Διανομή  
NEW STAR

Ο μικρός αδελφός την ποθεί, ο μεγάλος θέλει να μπει 
ανάμεσα στα πόδια της και να την πετάξει ύστερα κι 
ένας πάμπλουτος «ευεργέτης» καιροφυλακτεί για να 
της προσφέρει τον εύκολο δρόμο. Ποιον θα παντρευ-
τεί; Και πόσους θα προδώσει; 

Πριν ο Θεός πλάσει τη... nouvelle vague, ο Ροζέ Βαντίμ έκανε 
το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, εκμεταλλευόμενος στο έπα-
κρο τα πόδια, τις... γραμώσεις (sic) και τα λικνίσματα της 
συζύγου του, Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία, στα 21 της έτη, γέν-
νησε έναν φιλμικό μύθο πατώντας επί... ανδρών και χορεύ-
οντας το cha-cha-cha με τρόπο που σήμερα θα έβαζε στα 
σινεμά μέχρι και Εισαγγελέα!

Δίχως ίχνος καλλιτεχνικής αξίας, πλέον, το «Και ο Θεός 
Έπλασε τη Γυναίκα» αποτελεί ένα στερεοτυπικό μελό 
δεύτερης διαλογής, για λαϊκή κατανάλωση, διαθέτοντας 
την εκρηκτική παρουσία της Μπαρντό σε σκανδαλιστικό 
Cinemascope, με φούστες σχεδόν μόνιμα ξεκούμπωτες, δίχως 
την παραμικρή διάθεση σεμνοτυφίας, ξυπόλυτη και με ένα 
ένστικτο ερωτισμού πρωτόγονο, να προκαλεί κάθε άνδρα που 
όχι απλά την φλερτάρει ή την ποθεί αλλά και τυγχάνει να 
ρίχνει ένα μόλις βλέμμα πάνω της. 

η γνωμη του mr. klein

Καλό το τσουλάκι, αλλά 
ας έδειχνε και κάτι 
παραπάνω, στο μπούτι 
μείναμε. Τις φάπες αν 
τις έτρωγε νωρίτερα, θα 
είχαμε ξεμπερδέψει... 

23 αυγουστου 2012

του Ηλία Φραγκούλη
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Το φιλμ παραδίδει μαθήματα αμοραλισμού 
δίπλα στους κοινότυπους ρόλους των ανδρών 
- θυμάτων, η ηρωίδα πετάει μερικές εξυπνα-
κίστικα γραμμένες αράδες όποτε το σενάριο 
θυμάται να την προβάλλει και ως έξυπνη, 
όμως, τα πάντα προδίδονται καθώς η πλοκή 
εξελίσσεται προς την κατεύθυνση της ικανο-
ποίησης του λαϊκισμού και της συντήρησης, 
που θέλει το αρσενικό να υποδουλώνει το 
θηλυκό και να το στέλνει πίσω στην οικογε-
νειακή στέγη με ένα υποτιμητικό... χαστούκι 
(και χαιρέτα τη νυμφομανή σουφραζέτα που 
ήξερες...)!

Χωρίς τα κάλλη της Μπαρντό και τα νοσταλ-
γικά locations του Σεν Τροπέ, δεν θα μπαί-
ναμε στον κόπο να μιλάμε για τούτη την 
ταινία σήμερα. Αλλά, λίγα λεπτά πριν το 
φινάλε, ένας χορός θα σε πείσει για το ορθόν 
του τίτλου. 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Το sex appeal της Μπαρντό είναι ένα 
δέλεαρ, σε περίπτωση που δεν έχεις προ-
ηγούμενη εμπειρία, ειδικά στη μεγάλη 
οθόνη. Οι fans των τουρκικών serials θα 
βρουν στοιχεία ταύτισης με την πλοκή, οι 
υπόλοιποι μείνετε με την ανάμνηση της 
πρωταγωνίστριας από διάσημες πόζες...

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?v=m6szkv9XLeE
http://www.imdb.com/title/tt0049189/
https://www.facebook.com/pages/Et-Dieu-cr%C3%A9a-la-femme/170225226470
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http://freecinema.gr/fragoulis-in-3/

