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Το τριήμερο που μας πέρασε ήταν το 
εισπρακτικά χειρότερο της χρονιάς 
για το αμερικανικό box-office, με 
νούμερα που θύμιζαν εποχές 2008! 

Στην Ελλάδα, τα πράγματα δεν είναι καλύ-
τερα. Τα sequels του «The Dark Knight 
Rises», του «Ice Age» και της «Μαδαγα-
σκάρης», άντε και ο Γούντι Άλεν, ήταν οι 
μοναδικές ανάσες χαράς για τα ντόπια ταμεία 
τους τελευταίους μήνες. Μια event movie, 
δύο παιδικά που ξέρουμε και… ο Γούντι που 
εμπιστευόμαστε, μωρέ. Από πίσω τρέχει κι 
ένας «Δικτάτορας» ή μια «Χιονάτη», ένας 
«Spider-Man» κι ένας Τζόνι Ντεπ εκκε-
ντρικά βαμπιρικός…

Κι όμως, κατά τη διάρκεια του τελευταίου 
τριμήνου έχουν διανεμηθεί στην Ελλάδα… 
89 ταινίες! Τις πήρες χαμπάρι; Πιστεύω 
πως η απάντηση είναι αρνητική. Έφταιγε το 
καλοκαίρι που δεν μπορούσες να τις «χωνέ-
ψεις»; Φοβάμαι πως όχι… Πολύ απλά, δεν 
ήθελες να γνωρίζεις την ύπαρξή τους. Στην 
πλειοψηφία! Το αισθάνομαι σχεδόν καθημε-
ρινά, όταν φίλοι ή απλός κόσμος με ρωτάει 

τι να πάει να δει ή αν παίζει κάτι καλό. Τις 
περισσότερες εβδομάδες κομπιάζω για να 
δώσω μια απάντηση. Ο χρόνος και το χρήμα, 
πια, έχουν μεγάλη σημασία στη ζωή μας. 
Και αυτά τα δύο πολλοί στη ντόπια κινημα-
τογραφική αγορά δεν τα σέβονται. Θα βγά-
λουν αυτό που «ψώνισαν» κι ας είναι κι από 
σβέρκο…

Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει και η σου-
ρεάλ κατάσταση με το… τι στο διάολο ζητά 
κι αυτός ο θεατής, που σήμερα απαιτεί 
τόσο εξωφρενικές προσφορές στην τιμή του 
εισιτηρίου, που η Τετάρτη (συνήθως με τα 
δύο στην τιμή του ενός) έχει καταλήξει να 
πετάει τα μάτια έξω στο weekend! Δυστυχώς, 
με μισή τιμή στο εισιτήριο, το πράγμα δε 
βγαίνει, οι εταιρείες μπαίνουν μέσα και ούτε 
οι ανεξάρτητες αγορές μπορούν να συνε-
χίζονται έτσι, ούτε τα studios μπορούν να 
δεχθούν τέτοιες αποδόσεις. Θα μπορέσουν να 
έρθουν ποτέ σε διάλογο αυτά τα δύο μέτωπα; 
Ή έχει ανοίξει ένας άσχημος «Εμφύλιος» 
και εδώ;

Editorial
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Hλίας Φραγκούλης

http://iliaskyriazis.com/
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PARANORMAN (2012)

η γνωμη του mr. klein

Μούλικο που βλέπει 
φαντάσματα, αλλά τα 
κάνει παρεάκι του, πρέπει 
να λύσει τα μάγια παλιάς 
κατάρας, διαφορετικά... 
ζόμπι θα καταλάβουν 
την πόλη του. Όλο αυτό 
με κουκλάκια! Πρέπει να 
τους βγήκε η Παναγία 
στη δουλειά, δείξε λίγο 
σεβασμό, εγώ κάπου τα 
έκλεισα... 

13 σεπτεμβριου 2012 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Animation

Σκηνοθεσία 
Κρις Μπάτλερ, Σαμ Φελ

Διάρκεια 
92’

Διανομή  
UIP

του Ηλία Φραγκούλη

Παρεξηγημένο αγόρι, επειδή βλέπει και μιλάει 
με... νεκρούς ανθρώπους, προσπαθεί να σώσει τους 
συμπολίτες του από μια κατάρα που τους βαραίνει 
εδώ και αιώνες. Χωρίς να παραγνωρίζουμε τη σημα-
σία της εμφάνισης κάτι περίεργων... ζόμπι!

Οι άνθρωποι της Laika (η εταιρεία παραγωγής που κρύβε-
ται πίσω από τη «Νεκρή Νύφη» του Τιμ Μπέρτον και την 
«Coraline» του Χένρι Σέλικ) αγαπάνε τη δουλειά τους. Το 
stop motion animation του «ParaNorman» χαίρεσαι να το 
βλέπεις, ειδικά σε 3D. Η αγάπη της τεχνικής, όμως, δε συμ-
βαδίζει πάντοτε και με τη γνώση της κινηματογραφικής 
αφήγησης...

Η ιδέα θυμίζει τον ήρωα της «Έκτης Αίσθησης». Βλέπει 
νεκρούς ανθρώπους. Το κατανοούμε από την υπέροχη σεκάνς 
του δρόμου για το σχολείο το πρωί, μέσα από ένα τράβε-
λινγκ που αποκαλύπτει τη γήινη, κοινή ματιά και ύστερα 
εκείνη του Νόρμαν, ο οποίος συνομιλεί με τα φαντάσματα 
της μικρής του πόλης. Αυτή είναι και η αιτία που ο πιτσιρι-
κάς ήρωας έχει καταδικαστεί να ζει στο περιθώριο. Είναι η 
τυπική περίπτωση του outcast εφήβου, που εισπράττει τον 
τσαμπουκά (στην καλύτερη περίπτωση) ή την αδιαφορία 
όλων των γύρω του. Φυσικά, καθώς η πλοκή του φιλμ ξετυλί-
γεται, οι Μπάτλερ και Φελ θα μας διδάξουν πως οι ζωντανοί 
συμπολίτες του Νόρμαν είναι οι πραγματικά άψυχοι, οι πιο 
τρομακτικοί και επικίνδυνοι, που πριν σκεφτούν καλύτερα 
τι τους συμβαίνει, οργανώνονται σα συμμορία, έτοιμοι να 
λιντσάρει οτιδήποτε το διαφορετικό – ακόμη και μια χούφτα 
από... ζόμπι, τα οποία περισσότερο δείχνουν να μεταφέρουν 
ένα μήνυμα προς τους ανθρώπους παρά να τους... φάνε τα 
μυαλά!

Από τη στιγμή που παίρνει μπρος η κατάρα του άδικα θυσια-
σμένου για μαγεία κοριτσιού, η οποία βαραίνει τις μνήμες της 
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πόλης επί σειρά αιώνων, το «ParaNorman» 
βρίσκει τις σωστές δόσεις ρυθμού, μακάβριου 
χιούμορ και σασπένς. Αυτό το τελευταίο 
υπερισχύει του τρομακτικού, αν και τα ηλι-
κιακά όρια ανοχής στο όλο έργο δε βγάζουν 
μέσο όρο. Η ταινία είναι αρκετά παιδική για 
το ενήλικο κοινό και ίσως πιο σκιαχτική για 
τα ανήλικα που θα δοκιμάσουν την τύχη 
τους στη μεταγλωττισμένη στα ελληνικά 
version. Με λίγα λόγια, εδώ δεν είναι Disney! 
Τα ζόμπι χάνουν συχνά πυκνά τα ακρω-
τηριασμένα τους άκρα (που πάντα βάζουν 
πίσω στη θέση τους σα να είναι συναρμολο-
γούμενα), αλλά ο φόβος έχει μια κομίστικα 
γκροτέσκα χάρη που, πιθανότατα, δε θα 
στοιχειώσει τους μπόμπιρες που θα θελήσουν 
να γνωρίσουν ή να ταυτιστούν με το Νόρμαν. 
Άλλωστε, τα αληθινά μηνύματα του φιλμ 
μιλάνε μονάχα για την αποδοχή στο διαφο-
ρετικό, την κατανόηση της μοναξιάς και τη 
συμφιλίωση με τη γαλήνη του θανάτου.

Το πρόβλημα του «ParaNorman» είναι 
κυρίως σεναριακό και εκεί οφείλεται η μη 
απογείωση της ίδιας της ταινίας. Η ιστορία 
σέρνεται όταν οι σκηνές καταδίωξης πατάνε 
φρένο, οι υποπλοκές και οι δεύτεροι χαρα-
κτήρες δεν αναπτύσσονται ποτέ σε κάτι... 
ζωντανό και όλο το βάρος του ενδιαφέρο-
ντος πέφτει στο μυστικό των ζόμπι, που 

κι αυτά αργούν πολύ να... μιλήσουν! Και η 
κλιμάκωση δεν οδηγεί σε ένα σουρεαλιστικό 
κρεσέντο μαγείας στην εικόνα, παρόμοιο 
με εκείνο της «Coraline». Αλλά το αγαπάνε 
αυτό που κάνουν, διάβολε!

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Τα «παιδιά» που λατρεύουν το παράξενο, 
το παράδοξο και το αλλόκοτο, έχουν μπει 
στο trip από τη μέρα που είδαν το πρώτο 
trailer. Όσοι γνωρίζουν καλά τι εστί stop 
motion animation, θα αφεθούν στο χάζι 
της υψηλής τεχνικής. Οι γονείς μπορούν 
να καθησυχάζουν τα ανήλικα με τη συμ-
βουλή... «It’s only a movie!» και να χαρούν 
μαζί τους το θέαμα. Αλλά σαν έργο είναι 
ελαφρώς κατώτερο από ό,τι μας έχει 
δώσει το είδος τα τελευταία χρόνια.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.paranorman.com/
http://www.youtube.com/watch?v=PuG-uwjS7Zc&feature=player_embedded
http://www.imdb.com/title/tt1623288/
https://www.facebook.com/ParaNorman/info?ref=ts
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ΣΜΥΡΝΗ: Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
ΜΙΑΣ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΗΣ, 1900 - 1922 (2012)

Είδος 
Ντοκιμαντέρ 

Σκηνοθεσία 
Μαρία Ηλιού

Διάρκεια 
87’

Διανομή  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

του Άγγελου Μαύρου

Στο πλέον κοσμοπολίτικο λιμάνι της Μικράς Ασίας, 
έναν αιώνα πριν, η πλειοψηφία των Γραικών συμβιώ-
νει με Οβριούς, Αρμένηδες, Οθωμανούς, Λεβαντίνους 
- ώσπου η Μεγάλη Ιδέα, ο Βενιζέλος, οι Βαλκανικοί 
Πόλεμοι, οι Σύμμαχοι, ο Κεμάλ, μία φωτιά και μία 
θηριωδία προκαλούν μία κοσμογονία. Πώς, γιατί, 
ποιοι, πού, πότε;  

Στη Σμύρνη, αδελφές μου, στη Σμύρνη, 13 - 14 Σεπτεμβρίου 
1922. Η απάντηση στα 3 υπόλοιπα ερωτήματα σε κάποιο 
βαθμό εικοτολογικά εκκρεμεί, μην ελπίζεις σε μια αναδί-
φηση με αποκαλύψεις και twists τύπου Έρολ Μόρις. Προς 
τα αφιερωματικά, προσωπικών δεσμών οικειότητας με το 
θέμα ντοκιμαντέρ του Κεν Μπερνς «φέρνει» και το νέο, μετά 
«Το Ταξίδι», νηφάλια ιστορικά προσεγγισμένο και με μία 
δόση νόστου, δοκίμιο της Ρωμιάς με πατρική καταγωγή από 
τα πρώην «μέρη μας», Μαρίας Ηλιού. Που στην επέτειο της 
πόλης - παραναλώματος σε πισωγυρίζει στα δημογραφικά / 
πολιτικά / κοινωνικά χαΐρια που οδήγησαν γιαβάς γιαβάς σε 
μια τραγωδία ανθρωπισμού και του Ελληνισμού, την οποία 
ζωντανεύει με εν πολλοίς σπάνιο αρχειακό (από ιδιωτικές 
συλλογές συν κρατικά κι εκπαιδευτικά αρχεία) συντηρημένο 
επί τούτου υλικό κι άψογα αιχμαλωτισμένες (που προσφυώς 
αιχμαλωτίζουν) συνεντεύξεις ειδημόνων επιστημόνων και 
εμπλεκόμενων στα γεγονότα δια ζώσης ή γενεάς. 

Η στέρεα διαυγής δόμηση και αφήγηση της σύνολης 
«Κάποτε στην Ανατολία» περιπέτειας (το - «προχώ» για τις 
αρχές του 20ου αιώνα - οιονεί ευρωπαϊκό πολυεθνικό μωσα-
ϊκό της πόλης, οι Διομολογήσεις, το δογματικό «Η Τουρκία 
για τους Τούρκους» ρεύμα, ο εξωτερικός παράγων, η αλλαγή 
των ισορροπιών μετά τις ένοπλες συρράξεις των δύο γειτό-
νων, το τι συγκλονιστικό συνέβη στην προκυμαία την απο-
φράδα ημέρα, το κληροδότημα νοοτροπιών κι οδύνης στους 

η γνωμη του mr. klein

Τελικά, έκλεισε το κανάλι 
της Βουλής;

13 σεπτεμβριου 2012
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Μουλτιπλεξάκια κάθε ηλικίας, don’t mess. 
Κουλτουριάρηδες, αξίζει ένα μικρό... 
συνωστισμό, και σινεματζίδικο, αυτή η 
Σμύρνη. Μαντάμ, άσε τον τηλεναργιλέ 
«Σιλά» και «Άσι» και πάγαινε κι εσύ. Αν 
είσαι από τα «Ματωμένα Χώματα» και δε 
φύγεις τώρα, θες διωγμό...

official trailer

imdb

facebook page

link me

επιζώντες μάρτυρες και τους επιγόνους) 
αφήνει και τα φέσια της: ο μπεστσελερίστας 
Τζάιλς Μίλτον πλειοδοτεί κάπως υπεργλα-
φυρά και το εναλλάξ ομιλουσών κεφαλών 
(μόνο στην αγγλική) - footage δεν περνάει το 
Σαγγάριο ποταμό του αναμενόμενου. Αλλά, 
τζιέρη μου, πρόσφυγας από τούτη την αλύ-
τρωτη πατρίδα ουδείς φόβος, δε γίνεσαι, κι 
ας μην είναι «Νέα» Σμύρνη. Η, φαινομενικά 
μόνο ανορθόδοξη, τακτική προέλασης του 
φιλμ είναι επίσης ένα μάθημα για τους άπι-
στους: εποίκισε αρχικά το συναφώς αστικό, 
«καλών τρόπων» μουσείο Μπενάκη ως art 
event, μετά το δημόσιο γυαλί ως πρόγραμμα 
gratis για τα πλήθη της μικρής οθόνης και 
τώρα στήνει μαχαλά σε εμπορικές αίθου-
σες, τεστάροντας τις Μεγάλες Δυνάμεις του 
target group του. Οι τελευταίοι ξεριζωθείτε 
ανυπερθέτως...

http://www.youtube.com/watch?v=_oPIMGJSNM4
http://www.imdb.com/title/tt2168820/
https://www.facebook.com/pages/%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7-%CE%97-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE-%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82-1900-1922/379357412136687?ref=ts
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POLISSE (2011)

Είδος 
Κοινωνικό Δράμα

Σκηνοθεσία 
Μαϊγουέν

Καστ 
Καρίν Βιάρ,  
Μαρίνα Φουά,  
Τζοϊστάρ,  
Μαϊγουέν,  
Σαντρίν Κιμπερλέν,  
Ρικάρντο Σκαμάρτσο

Διάρκεια 
127’

Διανομή  
SEVEN FILMS

Μια φωτογράφος παρακολουθεί την καθημερινότητα 
του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων και εμπλέκεται 
συναισθηματικά με έναν από τους αστυνομικούς του. 

Ανάμεσα σε τρομερά ελαττώματα αλλά και στιγμές ειλικρι-
νούς ευαισθησίας προσπαθεί να ισορροπήσει ένα δύσκολο 
θέμα η Μαϊγουέν (είναι τόσο star που υπογράφει με μόνο 
ένα όνομα). Παιδική κακοποίηση κάθε είδους, παραμέληση 
και εκμετάλλευση, είναι οι περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν 
καθημερινά οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Ανηλί-
κων. Η ταινία υποστηρίζει, το δηλώνει από την έναρξη, ότι το 
σενάριο βασίζεται σε αληθινά περιστατικά. Δεν έχει κανείς 
λόγο να το αμφισβητήσει. Η λίστα των αδικημάτων που περ-
νούν από τις σκηνές του φιλμ είναι ό,τι περιμένει κανείς να 
συναντήσει σε αυτό το Τμήμα της Αστυνομίας.

Και πρόκειται και για το πιο δυνατό κομμάτι του «Polisse», 
της Αστυνομίας όπως θα την έγραφε ανορθόγραφα ένα παιδί. 
Καταγεγραμμένες με σχεδόν ντοκιμαντερίστικο τρόπο, οι 
περιπτώσεις κακοποίησης και οι πρωταγωνιστές τους, έχουν 
μια αμεσότητα συχνά σοκαριστική. Μόνο που η Μαϊγουέν 
δεν ενδιαφέρεται να τις παρακολουθήσει μέχρι τέλους σα 
να είναι επεισόδιο του «Νόμος και Τάξη». Παρουσιάζει αμέ-
τρητες περιπτώσεις, από μια μάνα - τζάνκι που δεν κατα-
λαβαίνει ότι το μωρό τής φεύγει από τα χέρια, μέχρι έναν 
πατέρα που δε διστάζει να παραδεχτεί κυνικά ότι «κάνει 
έρωτα» στη νηπιακής ηλικίας κόρη του και επικαλείται - με 
επιτυχία - τις διασυνδέσεις του για να μην τον ζορίσουν στην 
ανάκριση ή από μια έφηβη που το κάνει για ένα κινητό («μα 
ήταν smartphone!») μέχρι την παράξενη σχέση αγάπης ενός 
αγοριού με το γυμναστή του.

Οι περισσότερες από αυτές τις σκηνές είναι συναρπαστικές 
και εξαιρετικά καλά παιγμένες, συχνά με σπαρακτικές κορυ-
φώσεις, όπως εκείνη που μια μητέρα αναγκάζεται να εγκατα-

η γνωμη του mr. klein

Γάλλοι μπάτσοι στο 
Ανηλίκων. Περιπέτεια λες 
την ώρα που θα περάσει 
μέχρι να τελειώσει...

13 σεπτεμβριου 2012

του Παναγιώτη Παναγόπουλου
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λείψει το παιδί της επειδή δεν μπορεί να το 
φροντίσει όπως θα ήθελε. Το πρόβλημα είναι 
ότι η Μαϊγουέν τις αντιμετωπίζει σα σκηνικό, 
σαν ένα περιβάλλον στο οποίο κινούνται οι 
αστυνομικοί. Και το άλλο πρόβλημα είναι η 
εξιδανικευμένη εικόνα τους. Ακόμη και στα 
πιο τετριμμένα χολιγουντιανά αστυνομικά 
δράματα, δε βλέπεις τόσο αφοσιωμένους 
αστυνομικούς, έτοιμους να τα σπάσουν με 
την πρώτη προκειμένου να υπερασπιστούν 
τα θύματα και να βάλουν τα κλάματα μπρο-
στά σε ένα κακοποιημένο παιδί. Ακόμη και 
η ίδια η Μαϊγουέν, που υποδύεται τη φωτο-
γράφο, παίζει τον πιο άχαρο και άχρηστο 
δραματουργικά ρόλο. Περιφέρεται με τη 
φωτογραφική μηχανή και η όποια συμμετοχή 
της στην ιστορία είναι εντελώς δευτερεύ-
ουσα.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν σε συγκινούν οι ανθρώπινες ιστορίες 
θυμάτων, η ταινία διαθέτει ένα πλήθος 
από αυτές και μάλιστα δυνατές και συγκι-
νητικές. Κάτι σα «Νόμος και Τάξη» με 
arthouse ένδυμα. Δυστυχώς, όλες μισές, 
αφού η σκηνοθέτρια πετάει από τη μια 
στην άλλη χωρίς να τις ολοκληρώσει.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.polisse-lefilm.com/
http://www.youtube.com/watch?v=MFWUai2x7tY&feature=related
http://www.imdb.com/title/tt1661420/
https://www.facebook.com/Polisse.lefilm?ref=ts


PAGE 14 | FREE CINEMA | ISSUE#27

STEP UP 4:  
REVOLUTION (2012)
(STEP UP REVOLUTION)

Είδος 
Χορευτικό

Σκηνοθεσία 
Σκοτ Σπιρ

Καστ 
Κάθριν ΜακΚόρμικ,  
Ράιαν Γκουζμάν,  
Πίτερ Γκάλαχερ

Διάρκεια 
99’

Διανομή  
ODEON

Αγόρι αγαπάει κορίτσι στο Μαϊάμι. Ο πατέρας του 
κοριτσιού θέλει να γκρεμίσει το στέκι του αγοριού  
και της παρέας του. Επαναστατούν... χορεύοντας.

Όταν ένα κινηματογραφικό franchise φτάνει στο τέταρτο 
μέρος του, σημαίνει ότι κάτι έχει καταφέρει. Κυρίως να έχει 
μια αρκετά ισχυρή βάση κοινού ώστε να εξασφαλίσει την 
έγκριση για την επόμενη ταινία. Δεν είναι απαραίτητο η 
ταινία να είναι και καλή. Άλλωστε, ο βασικός στόχος των 
ταινιών «Step Up» δεν είναι να προσφέρουν καλή πλοκή και 
ερμηνείες στους θεατές, αλλά πολύ και εντυπωσιακό χορό. 
Αυτό το καταφέρνουν, έστω κι αν ο χορός τους είναι σαν... 
τελικός του «So You Think You Can Dance».

Και τι σύμπτωση! Η πρωταγωνίστρια Κάθριν ΜακΚόρμικ 
από αυτό το τηλεοπτικό show πήρε το ρόλο. Μαζί με τον 
επίσης πρωτοεμφανιζόμενο Ράιαν Γκουζμάν, παίζουν όπως 
μπορούν το ερωτευμένο ζευγαράκι, ενώ ο κακός μπαμπάς 
της - ο Πίτερ Γκάλαχερ που προσπαθεί με επαγγελματισμό 
να κρύψει την απελπισία του - είναι μεγαλομεσίτης τύπου 
Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σκοπεύει να γκρεμίσει μια γειτο-
νιά, μαζί και το στέκι του καλού τής κόρης, για να χτίσει νέα 
κτίρια.

Δε χρειάζεται να λες τα ταρώ για να καταλάβεις τι γίνεται 
στο τέλος. Αν δε γελάσεις μέχρι δακρύων με τα ελεεινά κλισέ 
του σεναρίου και τις ερμηνείες, θα χαζέψεις τα εντυπωσιακά 
χορευτικά (σε 3D). Άλλωστε, όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς η 
αφορμή για να συνδεθούν τα χορευτικά νούμερα. Αλλά θα 
μπορούσε να γίνει και καλύτερα.

η γνωμη του mr. klein

Δεν το ξέρουνε το τσιφτε-
τέλι εκεί στο Μαϊάμι... 

13 σεπτεμβριου 2012

του Παναγιώτη Παναγόπουλου
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Αν θες να 
δεις ιστορία και καλές ερμηνείες, μην 
περάσεις ούτε απ’ έξω. Αν σ’ αρέσει ο 
χορός, όπως τον αντιλαμβάνονται τα R’ n’ 
B video clip και τα τηλεοπτικά show, είναι 
η καλύτερή σου.

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?v=UhDJJNgc1EA&list=SP7EB651BDBF6C5D94&index=1&feature=plpp_video
http://www.imdb.com/title/tt1800741/
https://www.facebook.com/StepUpMovie
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ΟΙ ΕΡΓΕΝΙΣΣΕΣ (2012)
(BACHELORETTE)

Είδος 
Κομεντί

Σκηνοθεσία 
Λέσλι Χέντλαντ

Καστ 
Κίρστεν Ντανστ, 
Αϊλα Φίσερ,  
Λίζι Κάπλαν,  
Ρέμπελ Γουίλσον 

Διάρκεια 
88’

Διανομή  
SEVEN FILMS

Όταν η... «γουρουνόφατσα» του γυμνασίου τις καλεί 
να γίνουν οι παράνυμφοί της, τρεις φίλες από τα 
παλιά ενώνονται ξανά για να βγάλουν όλη... τη χολή 
της ανύπανδρης ή τα συναισθήματα αγάπης που κρύ-
βουν μεταξύ τους;

Αν η απάντηση δε σου είναι αυτονόητα προφανής, μόλις 
μου αποκάλυψες το φύλο σου... Το κακό είναι πως και πίσω 
από το φιλμ κρύβεται μια γυναικεία πένα, εκείνη της Λέσλι 
Χέντλαντ, η οποία σκηνοθέτησε ένα θεατρικό της έργο που 
το marketing προσπαθεί να επιβάλει σαν τη θηλυκή version 
του «Hangover» με ολίγη από «Φιλενάδες». Δεν ισχύει καμία 
σύγκριση. Και είναι παράδοξα... θλιβερό το γεγονός, γιατί 
εσύ φανταζόσουν, με κάθε καλή θέληση, πως ένα τόσο γυναι-
κείο φιλμ θα μπορούσε ν’ αποδώσει με γνήσια εσωτερικό-
τητα και χιούμορ αληθινό την ψυχολογία των ηρωίδων του, 
αποφεύγοντας το κακό γούστο ή την πλακατζίδικη βαρβα-
ρότητα των ανδρών που καταπιάστηκαν με παρόμοιο θέμα. 
Ήττα και πάλι!

Οι τρεις «φίλες» της Χέντλαντ, δυστυχώς, συνδέονται 
μονάχα από την κοινή τους... εργένικη μοίρα, ούτε που 
ξέρουν τι πάνε ν’ αποδείξουν παίρνοντας μέρος σε όλη αυτή 
την ιεροτελεστία σαχλαμάρας ενός παραδοσιακού γάμου και 
αυτό το συναίσθημα διαπερνά όλο το φιλμ, καθώς φθονεί και 

η γνωμη του mr. klein

Μιάμιση ώρα για ένα 
νυφικό που έσκισαν κάτι 
υστερικές! Αν κρατούσε 
περισσότερο, θα έβαζα 
ταμπόν.

13 σεπτεμβριου 2012

του Ηλία Φραγκούλη
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τις αστεϊστικές του δυνατότητες αλλά και 
την όποια απόπειρα εμβάθυνσης (στο τυπικό 
πλαίσιο μιας indie αμερικανικής παραγωγής). 
Το καταστασιακό περιστρέφεται σχεδόν απο-
κλειστικά γύρω από το σκίσιμο του νυφικού 
που πρέπει να επιδιορθωθεί ως το πρωί για 
να το φορέσει η νύφη, κανένα από τα κορί-
τσια δεν το διασκεδάζει ξενυχτώντας, ούτε 
με το σεξ, ούτε με τα ναρκωτικά, ούτε και με 
το αλκοόλ και το σύνολο της φιλμικής εμπει-
ρίας μοιάζει είτε με γυναικεία περίοδο είτε με 
ημικρανία που σου βγαίνει από τους υστερι-
κούς τόνους των διαλόγων. Αν δεν έχεις ήδη 
κοιμηθεί γιατί δεν ξέρεις από στρίφωμα...

Το πρωταγωνιστικό τρίο έμοιαζε αξιοζήλευτο 
στα χαρτιά, όμως, ούτε η κυνική και δυστυ-
χισμένη, τελικά, σκύλα της Ντανστ, ούτε η 
«Πότε θα ντυθώ νυφούλα κι εγώ;» της Φίσερ 
ολοκληρώνουν χαρακτήρες, ενώ η πιο rock 
φιγούρα της Κάπλαν, με το μάτι θολό από 
αυτά που έχει «πιει» (φαντάζομαι πως με 
τόση κόκα σκοτώνεις και ελέφαντα...), βγάζει 
μια κάποια αίσθηση αστείας νεύρωσης (έχει, 
άλλωστε, και τη μοναδική σκηνή ανθολογίας 
του φιλμ, όπου αναλύει την τέχνη του στο-

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Οι γυναίκες που μπορούν να ταυτιστούν 
με ένα έργο τόσο πικρόχολο και μη 
αστείο, θα έπρεπε να αφισοκολληθούν 
στην πόλη ως... καταζητούμενες! Οι υπό-
λοιποι θα αισθανθείτε την ανάγκη να τρέ-
ξετε για να βρείτε ένα καινούριο νυφικό, 
με την ελπίδα να τελειώσει το μαρτύριο... 

official trailer

imdb

facebook page

link me

ματικού σεξ στον επιβάτη ενός αεροπλάνου). 
Κάποιος έπρεπε να πει στη Χέντλαντ να 
νοικιάσει και να δει τις «Φιλενάδες», προτού 
επιχειρήσει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο 
στο σινεμά. Βλέπεις, μερικές φορές δε φταίει 
η ανθρωπότητα που καταλήγει στο μισογυνι-
σμό!

http://www.youtube.com/watch?v=LIRe-sAoY7E&feature=relmfut
http://www.youtube.com/watch?v=LIRe-sAoY7E&feature=relmfu
http://www.imdb.com/title/tt1920849/
https://www.facebook.com/bachelorettemovie?ref=ts
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ΓΕΙΤΟΝΕΣ 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑ (2012)
(THE WATCH)

Είδος 
Κωμωδία Φαντασίας

Σκηνοθεσία 
Ακίβα Σάφερ

Καστ 
Μπεν Στίλερ,  
Βινς Βον,  
Τζόνα Χιλ,  
Ρίτσαρντ Αϊοουγουάντε 

Διάρκεια 
102’

Διανομή  
ODEON

Για να προστατεύσουν τη γειτονιά τους από μυστη-
ριώδη κρούσματα εγκλημάτων, τέσσερις άνδρες 
στήνουν μια ομάδα περιφρούρησης που θα τα βάλει 
ακόμη και με δυνάμεις έξω από... τον κόσμο μας!

Θα ήθελε να είναι ένα είδος «Ghostbusters» με μια εξωγήινη 
νότα... χωρίς αιτία. Τελικά, προκύπτει να είναι ένα σαφώς πιο 
ενήλικο «Εξωγήινοι στη Σοφίτα» (2009), με τους κεντρικούς 
του ήρωες να μας προστατεύουν από την... ξένη απειλή χτυ-
πώντας στα... αχαμνά (η κατακλείδα από το έξω διάστημα, 
όντως, που αφήνει το εύρημα με το νερό του «Οιωνού» του 
Σιάμαλαν... έτη φωτός μακριά)!

Οι σεναριογράφοι του «Superbad» και ένα καστ κωμικών που 
σπάνια κάνει λάθος, κατορθώνουν να στήσουν την πρώτη 
αληθινή αθλιότητα της νέας κινηματογραφικής σεζόν, μια 
ταινία που περιμένει να γελάσεις με καφρίλα αστείων περί 
σωματικών υγρών (ειλικρινά, γιατί ο Βινς Βον είναι τόσο 
σίγουρος πως η πράσινη, εξωγήινη χλαπάτσα έχει γεύση... 

η γνωμη του mr. klein

Γιατί ήρθαν αυτοί οι 
εξωγήινοι στη Γη; Γιατί 
η Χρυσή Αυγή βρίσκεται 
στη Βουλή των Ελλή-
νων; Γιατί δεν παντρεύ-
εται ακόμη ο Μιχάλης 
Χατζηγιάννης; Γιατί δεν 
κάνουμε Υπουργό Οικο-
νομικών το Μάκη από το 
ΣΚΑΪ;

13 σεπτεμβριου 2012

του Ηλία Φραγκούλη
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σπέρματος;) ή γαζώνοντας με σφαίρες τα 
τέρατα - εισβολείς! Το στοιχείο του male 
bonding ποτέ δε μας σερβιρίστηκε τόσο 
άκυρα, τα οπτικά εφέ βγάζουν μονάχα την 
αίσθηση της προχειρότητας και της φτήνιας, 
ενώ το κομμάτι της ξενοφοβίας (με το Στίλερ 
να ανατρέπει ειρωνικά την politically correct 
στάση ζωής που τον διέπει απέναντι σε κάθε 
εθνικότητα - μειονότητα) καταντά επικίν-
δυνο στο πλαίσιο της καταστροφικής βλα-
κείας του φιλμ.

Φευγαλέες είναι οι στιγμές του «Γείτονες σε 
Περιπολία» που φέρνουν ένα χαμόγελο στα 
χείλη (όπως ο σύντομος ρόλος του γείτονα 
Μπίλι Κράνταπ, που αφήνει απολαυστικά 
σεξουαλικά υπονοούμενα), σε αντίθεση με 
την ανυπόφορη διάρκεια του φιλμ που θα σε 
βγάλει από την αίθουσα με μια έκφραση... 
φρικτού ατυχήματος στο πρόσωπο.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ένα από εκείνα τα φιλμ που σε κάνουν ν’ 
απορείς για το αν διαβάζουν σενάρια στο 
Χόλιγουντ ή πώς διάολο πήρε το πράσινο 
φως για να γυριστεί κάτι τόσο προσβλη-
τικό και ανούσιο. Ούτε για τους φίλους 
της πιο ανελέητα βλακώδους και δυσάρε-
στης κωμωδίας (we wish...)!

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?v=YsvIc9gURak&list=UUGxr03EaKDQbSX5ILxgrY4A&index=4&feature=plcp
http://www.imdb.com/title/tt1298649/
https://www.facebook.com/thewatchmovie?ref=ts
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Η ΝΥΧΤΑ ΤΟΥ 
ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ (1982)
(LA NOTTE DI SAN LORENZO)

Είδος 
Κοινωνικό Εποχής

Σκηνοθεσία 
Πάολο και Βιτόριο Ταβιάνι

Καστ 
Ομέρο Αντονούτι, 
Μαργκαρίτα Λοτζάνο, 
Κλάουντιο Μπιγκάλι,  
Μίριαμ Γκουιντέλι 

Διάρκεια 
105’

Διανομή  
AMA FILMS

Το 1944, χωριουδάκι της Ιταλίας προς ανατίναξη από 
τους Ναζί διχογνωμεί: κάποιοι μένουν, τους κλείνουν 
σε εκκλησία και ξεκληρίζονται, κάποιοι φεύγουν και 
γλιτώνουν αλλά δεν ξέρουν πού πάνε. Τους θερίζουν 
Γερμανοί και μη αντοχές, θα συναντήσουν άλλους 
πρόσφυγες, παρτιζάνους και φασίστες. Τότε πιτσι-
ρίκα, νυν μητέρα, ανακαλεί... 

...κι εμείς το ίδιο, ξανά. Προϊόντος του χρόνου επιφυλάσσει 
κακουχίες μα δεν ξεχνιέται ένα από τα buoni της filmografia 
του διασημότερου, αειθαλούς τρικολόρε αδελφάτου, που 30 
χρόνια πριν ανακάλεσαν ένα πραγματικό συμβάν (θέμα και 
του παρθενικού μικρού μήκους τους το 1954), μεταμορφώνο-
ντάς το με βάση μία λαϊκή επαρχιακή δοξασία (οι ευχές που 
κάνουν με θέα τα πεφταστέρια στη γιορτή του Αγίου Λαυ-
ρεντίου οι Ιταλοί πραγματοποιούνται, υποτιθέστω), σε μία 
«εθνική» saga με «η βία είναι η μαμή της Ιστορίας» απαρχή 
κι αναγωγές, ιλαροτραγικά, υπαιθρικά ποιητικά ουμανιστική, 
στην απόξω πολεμική, σχεδόν μαγικορεαλιστικά (μυθο)ποιη-
τική για τον όλεθρο ως (ακόμη και με happy end) συμπαντικό 
παίγνιο με ενεργούμενο το λαό. 

η γνωμη του mr. klein

Πολύ χωράφι, ρε φίλε. 
Με τον τρόμο μη φανεί 
κανά παλικάρι με κου-
πόνια ΚΝΕ - Οδηγητής 
ήμουνα...

13 σεπτεμβριου 2012

του Άγγελου Μαύρου
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Αρτιζάνοι μεταπράτες της νεορεαλιστικής 
ροσελίνειας «Paisa», εν προκειμένω και 
αρχιτέκτονες δια του βιζέρ του πατρώου τους 
φυσικού τοπίου (το χώμα, ο ήλιος, η πέτρα, 
τα δέντρα) εσαεί, οι Ταβιάνι καρφώνουν - με 
δόρυ την αισθητική - σε αμφιβληστροειδή 
και νου σεκάνς σαν της επιδρομής στα καρ-
πούζια, της συνάντησης και της συνεννόησης 
χωρίς λόγια, με γκριμάτσες και καμώματα 
των Γιάνκηδων οπλιτών με την παιδοαθω-
ότητα και της μάχης στον κάμπο με τα στά-
χυα, όπου ανασκολοπίζουν η ελληνικού chic 
ονειροφαντασία – «Survivor» της ragazzina 
και ως αντεστραμμένο είδωλό της η εκτέ-
λεση του μελανοχίτωνα αγορίνα. 

Αν κάτι τουφεκίζει με άσφαιρα είναι το μπού-
ρου μπούρου που στομφάρει α λα μελό και 
το ensemble φατσών που γράφουν στο φακό 
αλλά χωλαίνουν υποκριτικά ως ερασιτέχνες, 
ενώ οι περσόνες (και μοιραία τα κονέ τους) 
μένουν στα μετόπισθεν γιατί, εννόησες, το 
αδυσώπητο γίγνεσθαι της χώρας και του 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Definitivamente για τους arthouse παλαι-
ούς (αλλά και νέους) των ημερών. Κι η 
πλέμπα του feel good μπορεί να εκπλαγεί 
ευχάριστα, συμπληρώνοντας κενά στην 
κινηματογραφική παιδεία της. Οι κάγκου-
ρες μακριά.

official trailer

imdb

facebook page

link me

θνητού μας γένους τις σαρώνει. Με ψηφια-
κές, νέες κόπιες σε αποκατάσταση, θα σου 
ξηγήσει, όμως, το όνειρο ακόμα μία φορά «Η 
Νύχτα του Σαν Λορέντζο». Στην Τοσκάνη με 
Αγάπη... 

http://www.youtube.com/watch?v=8jFbZyauO3Y
http://www.imdb.com/title/tt0084422/
https://www.facebook.com/pages/La-notte-di-san-Lorenzo/86000872523
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