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Πήγα να ξαναδώ το «Ted» τη Δευ-
τέρα που μας πέρασε. Ήθελα  
να γελάσω. Να το χαρώ με φίλους. 
Πήγα σε ένα θερινό που αγαπώ, 

από παλιά. Έφτασα σχεδόν μισή ώρα πριν 
ξεκινήσει η πρώτη παράσταση. Μου αρέσει 
αυτό το χάζι, το να παρατηρώ τους θεατές που 
ακόμη προτιμούν τη μονή αίθουσα ή το θερινό, 
παραδοσιακά. Μαθαίνεις πράγματα με το να 
παρακολουθείς τον κόσμο έξω από έναν κινη-
ματογράφο. Το πρώτο και καλύτερο που μαθαί-
νεις; Πως δεν ξέρουν τι πάνε να δουν!

Μανάδες με ανήλικα κοριτσάκια έστηναν ουρά 
μπροστά από το ταμείο, καθώς τα βλαστάρια 
τους με το ζόρι δεν κατέβαζαν από τις προ-
θήκες την αφίσα και τις φωτογραφίες με το 
λούτρινο! Σοκ λίγο πριν ανοίξουν το πορτοφόλι 
τους. Η ταμίας, με ένα χαμόγελο που έπνιγε τα 
τρανταχτά γέλια βαθιά μέσα της, ενημέρωνε 
πως η ταινία είναι ακατάλληλη. Σοκ και για 
τα κοριτσάκια, τα οποία αποχαιρετούσαν τον 
ήρωα που θα ήθελαν να ζουλήξουν με μανία 
στην αγκαλιά τους. Γιατί; Γιατί να μην αφή-

νουν τα παιδιά να δουν αυτό το χαριτωμένο 
αρκουδάκι που γαμάει, βρίζει, κάνει drugs και 
οι καλύτερες φίλες του είναι πουτάνες; Ακο-
λούθησαν ζευγάρια κάθε ηλικίας, κυρίως από... 
πενήντα και άνω. Ήρθε και μια ηλικιωμένη 
κυρία, μόνη, κομψοτάτη, ο τύπος του θεατή 
που εγκαταλείπει το σινεμά στο τεταρτάκι,  
με το σοκ ζωγραφισμένο στο πρόσωπο σαν 
αποτυχημένη πλαστική.

Εντός, μονάχα πέντε άτομα έκλαιγαν από τα 
γέλια με την ταινία. Η παρέα μου. Στο διά-
λειμμα, ντρεπόμουν να κοιτάξω πίσω, θα μας 
έβλεπαν σαν εγκληματίες, θα ερχόταν ο υπεύ-
θυνος του κινηματογράφου και θα μας έλεγε 
να βγάλουμε το σκασμό γιατί ενοχλούμε τον 
κόσμο... Μια ανησυχία την είχα. Στο τέλος, 
τα παιδιά με ευχαρίστησαν που επέμεινα να 
έρθουν και να δούμε το «Ted» και με ρώτησαν 
εάν πρόκειται να βγουν και άλλες τέτοιες ται-
νίες φέτος. Μάλλον όχι, απάντησα. Αυτές  
οι ταινίες δεν έχουν κοινό. 215.000.000 δολά-
ρια οι εισπράξεις στην Αμερική.

Editorial
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Hλίας Φραγκούλης

http://iliaskyriazis.com/
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ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΥΜΑ (1977)
(THE LAST WAVE)

η γνωμη του mr. klein

Πέντε χτυπημένοι από τη 
μοίρα ιθαγενείς κάνουν 
τη ζωή δύσκολη σε δικη-
γόρο τους και προβλέ-
πουν κάτι σαν το 2012. 
Μιλούσαν και για όνειρα. 
Αυτά τα είδα. Καλύτερα.

30 αυγουστου 2012 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Τελολογικό Θρίλερ

Σκηνοθεσία 
Πίτερ Γουίαρ

Καστ 
Ρίτσαρντ Τσάμπερλεν, 
Ντέιβιντ Γκάλπιλιλ,  
Ολίβια Χάμνετ,  
Φρέντερικ Πάρσλοου

Διάρκεια 
106’

Διανομή  
STRADA FILMS

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Ρεαλιστής Αυστραλός δικηγόρος, ο Ντέιβιντ Μπάρ-
τον, καλείται να υπερασπιστεί ομάδα Αβοριγίνων που 
κατηγορούνται για φόνο και ανακαλύπτει τις υπαρ-
κτές μεταφυσικές διαστάσεις, όχι μόνο της πραγματι-
κότητας αλλά και του ίδιου του εαυτού του.  

Ο Αυστραλός Γουίαρ είναι ένας από τους σπουδαιότερους 
και, ίσως, ο πιο παραγνωρισμένος σκηνοθέτης της ιδιαίτερα 
γόνιμης γενιάς του - εκείνης στον κόρφο της οποίας ανατρά-
φηκαν επίσης οι Σκορσέζε, Σπίλμπεργκ, Κόπολα και Λούκας. 
Εξωφρενικά συνεπής στην ποιότητά του (αφού μετρά μόλις 
δύο παραπατήματα και αυτά σφόδρα… ευγενείς αποτυχίες: 
την «Ακτή του Κουνουπιού» και το προπέρσινο «The Way 
Back»), χαρακτηριστικά ευέλικτος και αδιανόητα εύστοχος 
στους ακούραστους πειραματισμούς του με τα κινηματογρα-
φικά είδη. (Ναι, είναι ο ίδιος δημιουργός που έκανε το μετα-
φυσικά άλυτο, αν και βασισμένο σε αληθινό περιστατικό, 
«Μυστικό του Βράχου των Κρεμασμένων», τα χωρίς φόβο 
ή πάθος ιστορικά δράματα «Επικίνδυνα Χρόνια» και «Καλ-
λίπολη 1915», το υπόκωφο αστυνομικό θρίλερ «Μάρτυρας 
Εγκλήματος», το γλυκόπικρο δράμα ενηλικίωσης «Ο Κύκλος 
των Χαμένων Ποιητών», τη ρομαντική κομεντί της… διπλα-
νής πόρτας «Πράσινη Κάρτα», τη «Σχέση Ζωής» μετά θάνα-
τον και απώλειαν, την προφητική αλληγορία «The Truman 
Show» και την περιπέτεια εποχής «Master and Commander: 
Στα Πέρατα Του Κόσμου»!). Όπου και όποτε και αν κινείται, 
όμως, η μοναδική ικανότητά του να λέει τα πάντα (για το τι 
εστί άνθρωπος) χωρίς να λέει τίποτα αφοπλίζει τις αντιστά-
σεις και σε γεμίζει. Σε τελειώνει.

Σε γεμίζει, όπως το νερό εισβάλλει απρόσμενο και ανεμπό-
διστο σε κάθε πτυχή της πραγματικότητας των ηρώων του 
«Τελευταίου Κύματος» - ακόμα και στην εσωτερική σκάλα 
του σπιτιού, όπου κυλά υπομονετικά στην αρχή, ορμητικά 
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τελικά, λες και η καταιγίδα που λυσσομανάει 
έξω βρήκε τρόπο να ξεσπάσει και μέσα στους 
τοίχους. Σε τελειώνει, όπως το (μεταφορικό, 
ζωγραφιστό, και κυριολεκτικό;) τσουνάμι που 
αντικρίζει ξανά και ξανά τον Ντέιβιντ, φέρ-
νοντάς τον αντιμέτωπο με τη μοίρα, τη δική 
του και όλης της ανθρωπότητας. 

Το υγρό στοιχείο, λοιπόν, σε όλες τις εκφάν-
σεις και τις αποχρώσεις του, αποτελεί την 
επιδερμίδα / όψη αυτού του φιλμ. Διαυγές 
και κρυστάλλινο ή λευκό του χαλαζιού της 
αναπάντεχης, χωρίς σύννεφα καταιγίδας της 
αρχής. Γκρίζο, σκούρο μπλε και μαύρο της 
παράξενης βροχής και των υπονόμων της 
ασφαλτοστρωμένης, τσιμεντένιας μεγαλού-
πολης στη συνέχεια. Αδάμαστο, πολύχρωμο, 
βαθύ, της αγέρωχης θάλασσας, τελικά. Σε 
κάθε περίπτωση δεν κρίνει και δεν ξεχωρί-
ζει πού θα απλωθεί στον διχασμένο, γεμάτο 
συγκρούσεις και προκαταλήψεις ανθρώπινο 
κόσμο - ψυχή αυτού του φιλμ.  

Με μόνο τους απολύτως απαραίτητους δια-
λόγους και ένα στοιχειωμένο soundtrack 
(που συνταιριάζει τους ήχους της αγριεμένης 
Φύσης με αυτούς ενός sonar και της παρα-
μορφωμένης φωνής ενός Αβορίγινα ηγέτη, 
ώστε να σε αφήνει με την αίσθηση ότι βρί-
σκεσαι διαρκώς κάτω από την επιφάνεια 
του νερού), ο Γουίαρ πλάθει ένα υποβλητικό, 
οπτικό ποίημα / εναλλακτικό, μεταφυσικό 
θρίλερ, το οποίο αποδομεί συθέμελα το 
Δυτικό Πολιτισμό των αποθεωμένων σταθε-
ρών «λογική» και «επιστήμη». Με αφορμή / 
καταλύτη τη βίαιη «επανάσταση» του κλί-
ματος, οι κατακτητές λευκοί (ξανά)έρχονται 
αντιμέτωποι με τους μαύρους ιθαγενείς και 
μαζί, μοιραία, (ξανά)συγκρούονται οι τόσο - 
ριζικά - διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους 
αντιλαμβάνονται τον κόσμο. Για τους μεν 
πάνω από όλα είναι ο άνθρωπος, για τους δε 
ο (πέρα από τον άνθρωπο) νόμος. Για τους 
μεν η πραγματικότητα συμβαίνει μόνο στις 
διαστάσεις της συνειδητής ζωής, για τους δε 
εξελίσσεται και στα όνειρα.
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«Ένα όνειρο είναι η σκιά κάτι πραγματικού», 
λέει ένας από τους κατηγορούμενους στον 
Ντέιβιντ, προκαλώντας τον να επανεξετάσει 
τα έντονα, ανησυχητικά όνειρά του. Πρό-
κληση που συμπαρασύρει και ολόκληρο το 
φιλμ σε μια μεθυστική ακροβασία ανάμεσα 
στην πραγματικότητα και στα όνειρα (καθώς 
άλλες σκηνές - σαν το καλωσόρισμα του 
Ντέιβιντ στο σπίτι από την κόρη του - επανα-
λαμβάνονται ανεξήγητα, και άλλες - σαν τη 
διάλυση του σπιτιού από την καταιγίδα - δεν 
ξεκαθαρίζουν τη ρεαλιστική ή την ονειρική 
τους ταυτότητα). Στην πορεία αυτής της διτ-
τής, αλλά ατελούς σαν τον άνθρωπο, περι-
πλάνησης, ο Γουίαρ ούτε δίνει ανακουφιστι-
κές απαντήσεις, ούτε αποκαλύπτει βολικές 
εξηγήσεις. Ανοίγει, όμως, ένα μονοπάτι προς 
την αλήθεια. Που, αν θες, μπορείς να δια-
νύσεις μόνος. Μετά τους τίτλους τέλους. Ως 
ένα ατελές ον, που πιστεύει ακόμα ότι μπορεί 
να γίνει βασιλιάς ενός εντελούς, φυσικού 
κόσμου. Και χρόνου…

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν δε σου αρέσουν τα άλυτα αινίγματα, 
τα μέχρι τέλους ανεξήγητα μεταφυσικά 
μυστήρια, οι αφαιρετικές, λυρικές αλλη-
γορίες ή ο Τσάμπερλεν σε έναν κάθε άλλο 
παρά ρομαντικό ρόλο, προσπέρασέ το. Οι 
λοιποί, μη χάσετε την ευκαιρία να βιώσετε 
στη μεγάλη οθόνη ένα από τα παραγνω-
ρισμένα φιλμικά πλάσματα ενός από τους 
πιο σπάνια ιδιαίτερους δημιουργούς της 
Έβδομης Τέχνης.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://stradafilms.gr/films/122
http://www.youtube.com/watch?v=kkpDFheL79E&feature=player_embedded
http://www.imdb.com/title/tt0076299/
https://www.facebook.com/pages/The-Last-Wave/112145848801857
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Ο ΧΟΡΟΣ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ (2012)
(SHADOW DANCER)

Είδος 
Δραματικό Θρίλερ 

Σκηνοθεσία 
Τζέιμς Μαρς

Καστ 
Άντρεα Ράιζμποροου,  
Κλάιβ Όουεν,  
Τζίλιαν Άντερσον,  
Έινταν Γκίλεν

Διάρκεια 
101’

Διανομή  
SEVEN FILMS

του Άγγελου Μαύρου

Ακούσια, τραγικά βαλτή από μικρή Βορειοϊρλανδή 
βαποράκι βομβών συλλαμβάνεται στο Λονδίνο το 
‘93 κι εκβιασμένη (με διακύβευμα το μικρό γιο της) 
από άνδρα μυστικό «κελαϊδάει» στους Άγγλους μέσω 
εκείνου. Στραβή σε σκοτωτή αποστολή θα υποψιάσει 
αρχηγό της, ενώ η οργανωμένη στο «σκοπό» φαμίλια 
της εκτίθεται. Ο «σύνδεσμος» την προστατεύει, η ΜΙ5 
όχι. Ποιος «πουλάει» ποιον στην τελική; 

Μπορείς ως διπλός πράκτορας της arty τεκμηρίωσης και 
του φιξιόν να… επιβιώσεις καλλιτεχνικά; Με αναπόφευκτες 
κατά καιρούς απώλειες - αλλά ο δημιουργός του οσκαρικού 
ντοκιμαντέρ «Man on Wire» (και του απρόβλητου στην ημε-
δαπή «Red Riding Hood», υπόγειων, κι όχι μόνο εικαστικών, 
δεσμών αγχιστείας με τούτο εδώ το νέο δόλωμά του) αποδει-
κνύεται ικανός. Και πληροφοριοδότης που δε… δίνει στεγνά 
ένα μυθιστόρημα του πρώην ανταποκριτή στο Όλστερ, Τομ 
Μπράντμπι, ως χρονικό ζοριού παγιδευτικά επιβεβλημέ-
νου χαφιεδισμού, στο οποίο έχει φορέσει μπαλακλάβα ένα 
cherchez la femme μπούστο «η Οικογένεια Βλάπτει», πολι-
τικά ένοπλου ακτιβισμού. 

Η αισθητική είναι εν πρώτοις αυτή που δε σπάει στην ανά-
κριση: η μολυβί - καφέ - λαδί παλέτα και οι όσο πρέπει κρα-
δασμοί της κάμερας του Ρομπ Χάρντι στο χέρι σε εναλλάξ 
κοντινά σχεδόν πάντα solo σιλουετών που υποβάλλουν στο 
θεατή την «τράβα μόνη-ος σου το λούκι σου» παράμετρο 
για το σετάκι χαρακτήρων, ενώ τα νώτα τους καλύπτουν τα 
ημιτόνια συναισθήματος του score του νεοστρατολογημένου 
ταλάντου Ντίκον Χίντσλιφ. Η βάσανος του σιωπηρά εκφρα-
στικού φιζίκ λυγμοκρυψώνας τσαγανού της εκ νέου αλλιώ-
τικης Άντρεα Ράιζμποροου (μιλάμε αμετάκλητα πλέον για 
ρολίστα) είναι έπειτα αυτό που τα «ξερνάει» για το αιχμαλω-
τιστικό θηλυπορτρέτο: παιδί με αδελφικό αίμα στα χέρια της, 
αγωνιώσα single mum, οπλίτης του Μπέλφαστ στο δόκανο 

η γνωμη του mr. klein

Κάτι με κατασκόπους και 
μιας της έχουνε πάρει 
το παιδί, τι τραγικό, 
γυναίκα, ΙΡΑ, μυστικό, 
μπερδεύτηκα με όλο αυτό 
το κουλουβάχατο.

30 αυγουστου 2012
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν παρακολουθείς ό,τι παίζει απ’ το 
«Νησί» (όχι του MEGA, της Αλβιώνας), 
τρέχεις τώρα. Και ψιλοάσχετος να είσαι, 
όμως, μάλλον θα σε «πιάσει» ως σασπεν-
σάκι λάου λάου girl power που ακουμπάει 
εσωτερικά. «Καρφί» όχι, αλλά να πας.

official trailer

imdb

facebook page

link me

του εχθρού, προδότρα της φυσικής και «εθνι-
κής» της οικογένειας, μια γυναίκα στην αντί-
σταση του αθέατου είναι της, survivor - αλλά 
για πόσο;

Σ’ αυτή την προφητικού εξόδιου timing 
ελεγεία (η «συνθηκολόγηση» του «Πράσι-
νου» αντάρτικου συνέβη ιστορικά λίγο μετά 
το φιλμικό χρόνο δράσης και πρόσφατες 
ανακοινώσεις του υπόσχονται επανέναρξη 
της βίας) για ένα έγκλημα που είναι κάθε 
άλλο παρά παρελθόν, μερίδιο ενοχής επι-
μερίζεται επιδέξια σε όλους και κανέναν. Ο 
αληθινός δωσίλογος είναι, όμως, το σενάριο, 
που πρώτα ξεπετάει σε στιλ «μικρέ paddy, 
ιδού η ιστορία / πληγή του τόπου σου» τη 
σοβούσα ρήξη μεταξύ πολιτικής (βλέπε Σιν 
Φέιν) και στρατιωτικής (βλέπε ΙΡΑ) φράξιας 
του «αγώνα», κι ύστερα ενοχοποιείται για 
τα déjà vu σούξου μούξου δυσεμπιστευτικά 
απώτερων βλέψεων της Brit αντιτρομοκρατι-
κής «υπερεσίας» (η οποία στάνταρ θυσιάζει 
τη μονάδα εκατέρωθεν του νόμου), κόβοντας 
δρόμο και για το εξιχνιασμένο μητρικό προ-
δοτικό κλου. 

Κάπως έτσι η «δειγματοληπτικά» αραιή 
κλιμάκωση ξεμπροστιάζεται σε κατ’ αντιπα-
ράσταση εξέταση με άλλα, δραματουργικά 
ακλόνητων άλλοθι φιλμ - μάρτυρες (πιο πρό-

σφατο το αδέκαστου πλέγματος «Κι ο Κλή-
ρος Έπεσε στον Σμάιλι»), παίρνει, πάντως, 
μία κάποιου είδους εκδίκηση από το «Ο 
Καταδότης» του Τζον Φορντ στο απροσδό-
κητα αντι-ηθικό «ο θάνατός σου, η ζωή μου» 
φινάλε. Και αν το σχέδιο αποδείχθηκε μη 
απόρρητο, με ψυχολογικούς κι αισθητικούς 
όρους (και λίγη καλή θέληση) γίνεσαι πιόνι 
του κι εσύ. Είναι κι αυτό ένα, πιο συναισθη-
ματικό, είδος Pussy Riot…

http://www.youtube.com/watch?v=OuVF3gxOY60&feature=g-all-u
http://www.imdb.com/title/tt1770734/
https://www.facebook.com/ShadowDancerMovieUK


PAGE 12 | FREE CINEMA | ISSUE#25

ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ 3:  
ΟΙ ΦΥΓΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
(2012)
(MADAGASCAR 3: EUROPE’S MOST WANTED)

Είδος 
Animation

Σκηνοθεσία 
Έρικ Νταρνέλ,  
Τομ ΜακΓκραθ,  
Κόνραντ Βέρνον 

Διάρκεια 
93’

Διανομή  
UIP

Η γνωστή παρέα ζώων νοσταλγεί ακόμη το Big Apple 
και στηρίζει τις ελπίδες της για επιστροφή στα States 
στη βοήθεια των πιγκουίνων που... χαρτοπαίζουν στο 
Μόντε Κάρλο! Μια κυνηγός κεφαλών βάζει στο μάτι 
τον Άλεξ το λιοντάρι και ωθεί το κουαρτέτο στη δια-
φυγή μέσω παρηκμασμένου τσίρκου.

«Παγιδευμένο» ακόμη στο... φυσικό του περιβάλλον, το 
κουαρτέτο των ηρώων της «Μαδαγασκάρης» εξακολουθεί να 
νοιώθει την αφρικανική ζούγκλα σα... φυλακή και να ονει-
ρεύεται το ζωολογικό κήπο της Νέας Υόρκης (απ’ όπου είχε 
αποδράσει) σαν το «σπίτι» του! Για έναν ενήλικα, η ατάκα 
του Άλεξ («It’s not the real thing...») μπορεί ν’ ακουστεί λίγο 
τρομακτική, καθώς το λιοντάρι απαρνιέται το δώρο γενε-
θλίων του, ένα ομοίωμα του «σπιτιού» που το... ζώο αντιλαμ-
βάνεται ως την αληθινή κατοικία του. Ναι, ο παιδαγωγικός 
χαρακτήρας της animated ταινίας έχει πάει περίπατο, ειδικά 
στις παραγωγές της DreamWorks, όπου το μόνο ζητούμενο 
είναι η εισπρακτική επιτυχία, η οποία θα φέρει μαζί της το 
franchise και τη σωρεία από sequels. Με αυτή τη λογική, τα 
«άγρια» ζώα της «Μαδαγασκάρης» ανήκουν στα... κάγκελα 
του ζωολογικού κήπου τους, στον οποίο θα επιδιώξουν να 
φτάσουν χρησιμοποιώντας ως κρυψώνα και μεταφορικό 
μέσο μαζί ένα... τσίρκο που βρίσκεται σε περιοδεία! Τελικά, 
το μόνο πράγμα που δεν βλέπουμε σε τούτο το φιλμ είναι να 
γίνονται και παρεάκι με ταριχευτή...

Ένα ανήλικο παιδάκι, το αυτονόητο και... αληθινό target 
group της ταινίας, ούτε έχει την ικανότητα να διαβάσει αυτή 
την κριτική, ούτε και πρόκειται να μπει σε τέτοιου τύπου 
προβληματισμούς. Οι γονείς, ίσως, θα έπρεπε, αλλά ούτε 
που πρόκειται να τολμήσουν να αρνηθούν την απαίτηση να 
συνοδεύσουν τους... πελάτες σε ένα χορταστικό σε δράση 

η γνωμη του mr. klein

Ούτε οι πιγκουίνοι δεν 
κάνουν χαβαλέ! Ναι, 
γυρίστε στο ζωολογικό 
σας κήπο, πριν αρχίσουν 
να πέφτουνε φολίτσες...

30 αυγουστου 2012

του Ηλία Φραγκούλη
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και 3D θέαμα, το οποίο αντιστοιχεί σε επί-
δειξη φαντασμαγορίας με πυροτεχνήματα 
(βλέπε και το φινάλε, άλλωστε...). Το ακόμη 
πιο ατυχές για τους ενήλικες συνοδούς είναι 
η παντελής απουσία του χιούμορ από γκαγκ, 
έτσι ώστε να έχεις να θυμάσαι και να γελάς 
με κάτι (όπως συνέβαινε με τα κατορθώματα 
των πιγκουίνων παλιότερα). Ο «αυτόματος 
πιλότος» έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση 
εκτέλεσης του φιλμ, που επιδεικνύει απλά 
περισσότερες «κασκάντες» καταδίωξης, χάρη 
στη νεοφερμένη και ατρόμητη Σαντέλ Ντι-
Μπουά (ελαφρώς ανατριχιαστική η σεκάνς 
της μίμησης της Πιάφ), ενός θηλυκού μπό-
για που έχει βαλθεί ν’ αποκτήσει εκείνη τη 
λιονταροκεφαλή για να ολοκληρώσει τη 
συλλογή της, με πιο στενάχωρα άστοχη υπο-
πλοκή το φλερτ του ψωνισμένου λεμούριου 
με αρκουδίτσα του τσίρκου που δεν αποχωρί-
ζεται ποτέ το ποδηλατάκι της (η ψυχανάλυση 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Μπορείς και διαβάζεις; Δεν είναι για 
σένα. Τελεία. 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

σου κλείνει το μάτι για μελλοντικά sessions, 
μικρό μου θυματάκι...). Η ανθρωπότητα θα 
ανακουφιζόταν αν δεν υπήρχε και άλλη 
συνέχεια. Αλλά, αμφιβάλλω.

https://www.facebook.com/TheMadagaskar3?ref=ts
http://www.madagascarmovie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=PlkWVkpP59U
http://www.imdb.com/title/tt1277953/
https://www.facebook.com/TheMadagaskar3?ref=ts
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ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΑΘΟΣ (2012)
(BEL AMI)

Είδος 
Δράμα Περιόδου

Σκηνοθεσία 
Ντέκλαν Ντόνελαν, 
Νικ Όρμεροντ

Καστ 
Ρόμπερτ Πάτινσον,  
Κριστίνα Ρίτσι,  
Ούμα Θέρμαν,  
Κριστίν Σκοτ Τόμας

Διάρκεια 
102’

Διανομή  
HOLLYWOOD 
ENTERTAINMENT

Φτωχός, πρώην αξιωματικός του στρατού αποφασίζει 
πως είναι γεννημένος για τη μεγάλη ζωή και αναρ-
ριχάται στις κοινωνικές τάξεις του Παρισιού του 17ου 
αιώνα, περνώντας από το κρεβάτι ισχυρών, παντρεμέ-
νων και μη γυναικών.

Δε λέω, ωραίο παιδί ο Πάτινσον, αλλά αυτό από μόνο του δε 
φτάνει για να δικαιολογήσει, και δη να κάνει απτή τη γοη-
τεία που ασκεί ο - κατά τα άλλα ατάλαντος, κουτοπόνηρος, 
αλαζόνας και μνησίκακος - ήρωάς του στην αφρόκρεμα του 
γυναικείου πληθυσμού του εν έτει 1890 Παρισιού. Πόσω 
μάλλον όταν ο super star πρωταγωνιστής της πενταλογίας 
του «The Twilight Saga», που ελάχιστα έχει πείσει για το 
ερμηνευτικό του σθένος (ελπίζοντας μόνο στο «Cosmopolis» 
του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ για ν’ αλλάξει τις εντυπώσεις), 
εδώ συνθέτει μια... στην καλύτερη περίπτωση «ασαφή» 
(κατά τους Αμερικάνους κριτικούς) και στη χειρότερη επί-
πεδη, χωρίς ουσία, παλμό ή πάθος ερμηνεία. 

Δε φταίει, όμως, μόνο αυτός. Το σενάριο τρέχει βιαστικά την 
αφήγηση και δε φτάνει ποτέ και πουθενά. Έτσι, ούτε προλα-
βαίνει να δώσει υπόσταση και κίνητρα στον κεντρικό χαρα-
κτήρα, ή έστω σε κάποιον από εκείνους που τον περιβάλ-

η γνωμη του mr. klein

Είναι ο Πάτινσον και 
πηδάει τρεις γκόμενες με 
κορσέδες. Και δεν γυα-
λίζει! Δεν θα είχε βγει το 
μακιγιάζ με τα στρασάκια 
τότε...

30 αυγουστου 2012

της Ιωάννας Παπαγεωργίου



PAGE 15 

λουν (ακόμα και η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 
αρχικά, πανέξυπνη, πολιτικοποιημένη και 
δεινή διπλωμάτης, δημοσιογράφος της Θέρ-
μαν αποδεικνύεται, τελικά, ανίκανη και λίγη 
χωρίς τον μυστηριώδη, μέντορα και εραστή 
της, που την επισκέπτεται κάθε Τρίτη), ούτε 
καταφέρνει να μεταγγίσει έστω στο ελάχιστο 
το πνεύμα του ομότιτλου μυθιστορήματος 
του Γκι ντε Μοπασάν. 

Κι ενώ στην αφετηρία του το φιλμ ιντριγκά-
ρει ως απόπειρα σύνταξης του πορτρέτου 
ενός μοιραίου άντρα / homme fatal ως ανα-
τρεπτική απάντηση στο κλισέ της femme 
fatale, σύντομα κάνει αιφνίδια και άγαρμπη 
στροφή παρουσιάζοντας το Ζορζ του Πάτιν-
σον ως σύζυγο - έπαθλο ή γλάστρα: χρήσιμο 
μόνο για να συμπληρώνει την καθωσπρέπει 
κοινωνική εικόνα της γυναίκας του, η οποία 
σε δεδομένη σκηνή σχεδόν τον βιάζει, για 
να την αφήσει σε ησυχία, ώστε να συνεχίσει 
τη δουλειά της! Στροφή φαινομενικά, επίσης 
ενδιαφέρουσα, αν αφενός χτιζόταν σταδιακά 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Μην αφήσεις τον άστοχο ελληνικό τίτλο 
να σε παραπλανήσει. Αυτή η ταινία δεν 
είναι ούτε επικίνδυνη, ούτε παθιασμένη. 
Τι είναι; Ένα τίποτα με μπόλικο καθόλου 
εποχής, με ωραίες φάτσες. Μόνο.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

σε πιο στερεή βάση, και αφετέρου δεν ακυ-
ρωνόταν από την ουρανοκατέβατη εξήγηση 
του Ζορζ για τη συμπεριφορά του, λίγο πριν 
από το τέλος. Αν έχεις αντέξει μέχρι τότε…

http://www.magpictures.com/belami/
http://www.youtube.com/watch?v=XkACPNgRQqg
http://www.imdb.com/title/tt1440732/
https://www.facebook.com/BelAmiFilm
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ΟΙ ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ  
ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΙΑΡΙ (2011)
(A FEW BEST MEN)

Είδος 
Κωμωδία

Σκηνοθεσία 
Στέφαν Έλιοτ

Καστ 
Ζέιβιε Σάμιουελ,  
Λόρα Μπρεντ,  
Κρις Μάρσαλ,  
Ολίβια Νιούτον-Τζον

Διάρκεια 
97’

Διανομή  
AUDIO VISUAL

Νεαρός Βρετανός αποφασίζει στο άψε - σβήσε να 
παντρευτεί με Αυστραλέζα που γνωρίζει στις διακο-
πές. Με τους κολλητούς του φτάνει στην πατρίδα της 
για το γάμο και τη μετεγκατάσταση, αλλά, φυσικά, 
όλα θα αρχίσουν να πηγαίνουν στραβά.

Το πρώτο πράγμα που μπορεί να σχολιάσει κανείς για αυτή 
την αυστραλέζικη κωμωδία, είναι ότι επαναφέρει στις ελλη-
νικές αίθουσες την «ελεύθερη απόδοση» ξένων τίτλων, με 
«σκαμπρόζικους» ελληνικούς που αφήνουν τη φαντασία... 
ξεσαμάρωτη. Το δεύτερο, ότι δίνει την εντύπωση πως έχει 
πάθει εγκεφαλικό ο Στέφαν Ελιοτ, ο σκηνοθέτης που γύρισε 
την «Πρισίλα, Βασίλισσα της Ερήμου», αλλά και πιο πρό-
σφατα τον χαριτωμένο «Ονειρεμένο Γάμο». Διαφορετικά δεν 
εξηγείται πώς μπορεί να έκανε μια τόσο κακή και τόσο μη 
αστεία ταινία.

Οι «Κουμπάροι και το Κριάρι» ανακατεύουν κάθε πιθανό 
κλισέ ταινίας γάμου, αλλά το κάνουν με εξαιρετικά άνοστα 
υλικά και χωρίς ίχνος όρεξης, τόσο από τον Έλιοτ, όσο από το 
καστ. Το βασικό πρόβλημα της ταινίας είναι ότι από το πλή-
θος των χαρακτήρων δεν μπορείς να συμπαθήσεις κανέναν, 
για να του συγχωρήσεις και όσα κάνει. Αυτή τη βασική αρχή 

η γνωμη του mr. klein

Οι κουμπάροι. Και το 
κριάρι. Χαχαχαχαχα! 
Το κριάρι. Χαχαχα! Οι 
κουμπάροι και το κριάρι. 
Χαχαχαχαχα! Δώσε και σε 
μένα μια τζούρα, ρε man!

30 αυγουστου 2012

του Παναγιώτη Παναγόπουλου
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Μπορεί και να είναι, αν βρίσκεις αστείο 
τον τίτλο «Οι Κουμπάροι και το Κριάρι» 
ή αν σου αρκεί για να γελάσεις, μια δευ-
τεροκλασάτη, ξεπλυμένη απομίμηση του 
«Hangover» και των «Γαμο-μπελάδων». 
Οι υπόλοιποι, τσεκάρετε το σφυγμό σας 
από πριν...

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

της κωμωδίας, η ταινία την αγνοεί, παρουσι-
άζοντας ένα «μπουκέτο» από τους πιο αντι-
παθείς χαρακτήρες που μπορείς να φαντα-
στείς. Όχι στο γάμο σου δε θα τους ήθελες, 
ούτε στη γειτονιά σου.

Δε χρειάζεται θηριώδης φαντασία για να 
σκεφτείς τι συμβαίνει. Μερικές καταστρο-
φές, παρεξηγήσεις, μεθύσια, συμφιλιώσεις 
και το highlight της ταινίας, η Ολίβια Νιού-
τον-Τζον, που τουλάχιστον φρόντισε να 
ραφτεί για το γάμο. Στο πρόσωπο.

http://www.afewbestmenthemovie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=4xPiQUQwWzY
http://www.imdb.com/title/tt1640711/
https://www.facebook.com/afewbestmen
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ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ  
ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ (1940)
(THE SHOP AROUND THE CORNER)

Είδος 
Ρομαντική Κωμωδία 

Σκηνοθεσία 
Ερνστ Λιούμπιτς

Καστ 
Μάργκαρετ Σάλαβαν,  
Τζέιμς Στιούαρτ,  
Φρανκ Μόργκαν,  
Γιόζεφ Σίλντκραουτ 

Διάρκεια 
99’

Διανομή  
NEW STAR

Φερέγγυος πάλιουρας και άρτι προσληφθείσα τσα-
ούσα, συνάδελφοι σε κατάστημα δώρων της Βουδα-
πέστης, τρώγονται συνεχώς αλλά ως ανώνυμοι αλλη-
λογράφοι μέσω αγγελίας εφημερίδας, έρχονται κοντά 
σε σημείο ξελογιάσματος. Πρέπει επιτέλους και δια 
ζώσης να βρεθούν τα δυό τους - αλλά θα το επιτρέ-
ψουν μια παρεξήγηση με το αφεντικό και άλλα τινά 
με το ρέστο προσωπικό;

Χωρίς φρου φρου κι αρώματα: ψωνίζεις με αμπαλάζ επανεκ-
δόσεως το classic μπιζουδάκι που ο Ερνστ Λιούμπιτς χάρισε 
μεταξύ άλλων του στο Χόλιγουντ, τυλίγοντας σε στιλ χρι-
στουγεννιάτικο ένα «Είσαι το Ταίρι Μου» χρονικού ουγγρικό 
θεατρικό (μετά από άξιο μεροκάματο του Σάμσον Ράφαελσον 
στο σενάριο) με φιόγκους τύπου «τα φαινόμενα απατούν, 
ψάξε την ομορφιά που οι πλησίον στο φυλλοκάρδι τους 
κρατούν» και «των φαντασιώσεων το σκίρτημα σου αγορά-
ζει διαφυγή απ’ τη ρουτίνα η οποία καταναλώνει την ψυχή», 
δείχνοντας στον πελάτη επίσης τα χούγια και το πάρε δώσε 
ενός μικρόκοσμου εργασίας αναγνωρίσιμου αμέσως από 
κάθε μισθωτό. 

η γνωμη του mr. klein

Είναι δύο που δε χωνεύ-
ονται, αλλά αγαπιούνται 
δι’ αλληλογραφίας.  
Του ‘40. Σήμερα θα 
κάνανε Follow στο twitter 
αμέσως και θα ξεφορτω-
νόμασταν και την ταινία... 

30 αυγουστου 2012

του Άγγελου Μαύρου
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Θα το λατρέψουν οι παλαιοί των ημερών, 
θα το αγαπήσουν και οι πιο νέοι καψου-
ρεμένοι. Κάτι (αμόρε, χιούμορ, ανθρωπο-
σχέσεις) για όλους στις προθήκες.

official trailer

imdb

facebook page

link me

Αν δεν ξέρεις τι να πρωτοσηκώσεις απ’ το 
υψηλής αξίας εμπόρευμα, πάρ’ τα όλα: το 
«πορτοφόλι αντί της μουσικής τσιγαροθή-
κης για ρεγάλο» πίτσι πίτσι μηχάνευμα. Το 
τσαγανό της αξιολάτρευτης Σάλαβαν που 
αγκαζάρει κοντραριστά δεόντως πίσω ή 
μπρος από τον πάγκο τον των άνευ χρείας 
συστατικών επιστολών και κορυφαίων προ-
σόντων αεί δουλευτή Στιούαρτ. Τα θαυμαστά 
διαλογικά «Πιάσε! - Πέτα!» πακέτα του star 
ζεύγους. Το stock έξοχου ensemble σιλουε-
τών, που αναδεικνύει ως υπάλληλο του μήνα 
τον αστείο μπακαλόγατο του Τρέισι, ο οποίος 
κλέβει σκηνές (όχι ταμείο, αυτό το κάνει 
κάποιος άλλος στην ταινία). 

Αν κάτι… φλερτάρει την απόλυση γιατί 
γέρασε η διακόσμηση είναι το κόλλημα κου-
κλιού - γεροντοκόρης με το απρόσωπο έτερον 
ήμισυ (στην εποχή του «Πενήντα Αποχρώ-
σεις του Γκρίζου» είμαστε πλέον, καταλα-
βαίνεις φιλενάδα…) και η ίντριγκα περί τη 
διευθυντική καχυποψία για μοιχεία που 
με φωνές καθυστερεί το ποθητόν του «αχ» 
σμιξίματος. Αλλά πουλάει ακόμα θέρμη, χάρη 
και, βέβαια, έρωτα σε ανεξάντλητες ποσότη-
τες αυτή η retro βιτρίνα που, το ξέρεις, ανα-
καινίστηκε απ’ την αείμνηστη Νόρα Έφρον, 
το 1998, στο «Έχετε Μήνυμα στον Υπολο-

γιστή σας». Απαιτούμε κόπια όχι ρετάλι ή 
σκονισμένη από το άραγμα στο ράφι (δε μας 
την κατέβασαν να δούμε, η ταινία είχε επαν-
επανεκδοθεί πριν από μία δεκαετία και). 
Εν τοιαύτη περιπτώσει, τα λεφτά σου πίσω, 
ξέρεις...

Δε χρειάζεται θηριώδης φαντασία για να 
σκεφτείς τι συμβαίνει. Μερικές καταστρο-
φές, παρεξηγήσεις, μεθύσια, συμφιλιώσεις 
και το highlight της ταινίας, η Ολίβια Νιού-
τον-Τζον, που τουλάχιστον φρόντισε να 
ραφτεί για το γάμο. Στο πρόσωπο.

http://www.youtube.com/watch?v=6HqoWwMrPVA
http://www.imdb.com/title/tt0033045/
https://www.facebook.com/pages/The-Shop-Around-the-Corner/108500462508223
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