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Υπάρχουν τρεις τύποι θεατών σχετικά 
με τη φιλμογραφία του Γούντι Άλεν. 
Εκείνοι που τον γνώρισαν από την 
αρχή της καριέρας του, εκείνοι που 

τον γνώρισαν μετά το «Μανχάταν» κι εκείνοι 
που τον... έμαθαν μόλις μετά το «Match Point»! 
Αυτοί οι τρεις τύποι σπάνια συναντιούνται, 
συμφωνούν ή βγάζουν άκρη μεταξύ τους. Είμαι 
χαρούμενος που έχω περάσει και από τα τρία 
σταδία και, μάλιστα, στον καιρό τους. Για την 
πρώτη φάση, του χρωστάω αμέτρητες ώρες 
εξαντλητικού γέλιου (βάλε μου τις «Μπανά-
νες» σε DVD και χτίσε τα πάντα με ηχομό-
νωση...). Για τη δεύτερη φάση, του χρωστάω 
ένα κομμάτι διαμόρφωσης της ίδιας μου της 
ψυχής και το σεβασμό που αξίζει σε ένα μεγάλο 
μέντορα. Για την τρίτη φάση, λυπάμαι, αλλά... 
χέστηκα! Πλήρως. 

Όταν βλέπεις ένα μεγάλο σου ίνδαλμα να φθεί-
ρεται, να ντροπιάζει τη φήμη και την Τέχνη 
του, πρέπει να είσαι αδυσώπητος μαζί του.  
Η τελευταία ουσιαστικά αξιόλογη ταινία του 
Άλεν με σενάριο και ιστορία, γυρίστηκε το 

1994 (ψάξε και βρες ποια είναι). Έκτοτε, είδαμε 
κάποιες έξυπνες ιδέες, μερικές χαριτωμενιές 
και έναν... οχετό ανακύκλωσης παλαιότερου 
υλικού του, μόνο και μόνο για να κρατιέται στη 
ζωή, γυρίζοντας σχεδόν μια ταινία το χρόνο. 
Δεν έχω το δικαίωμα να τον κατηγορήσω για 
την επιλογή του αυτή. Ο άνθρωπος δε θέλει να 
βγει στη σύνταξη, θα μαραζώσει. Φαντάζεσαι 
τον Άλεν παρέα με άλλα γερόντια σε ανάλογο 
οίκο «φιλοξενίας»; Όχι. Εγώ, όμως, φαντά-
ζομαι πως όλα αυτά τα έργα του αυτόματου 
πιλότου (ή της τρίτης περιόδου, αν προτιμάς) 
θα έβρισκαν πιο δίκαιη στέγη σαν τηλεοπτικές 
πρεμιέρες ή home videos για ιδιωτικές προβο-
λές στο σπίτι, με τους φίλους του.

Ας το παραδεχτούμε, πια. Ο Γούντι Άλεν δε 
γυρίζει ταινίες. Μουντζώνει τον εαυτό του. 
Και είναι κρίμα που δεν τον έχουμε αποχαι-
ρετήσει με αξιοπρέπεια εδώ και πολλά 
χρόνια. «Στη Ρώμη με Αγάπη»; Μόνο για... 
imbecile (ειλικρινά, Γούντι, εσύ το έγραψες 
αυτό το αίσχος διαλόγου;)!

Editorial
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Hλίας Φραγκούλης

http://iliaskyriazis.com/
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ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΜΕ ΑΓΑΠΗ (2012)
(TO ROME WITH LOVE)

η γνωμη του mr. klein

Ήτανε του Γούντι Άλεν 
αυτό; Με τη μουσική από 
τσοντούλα του ‘70; Είδα 
και την Ορνέλα Μούτι 
μέσα ή έχανα το φως μου 
από την μπουρούχα;  
Το βλέπεις και διαγράφεις 
τη Ρώμη από τουριστικό 
προορισμό σου...

6 σεπτεμβριου 2012 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Κωμωδία

Σκηνοθεσία 
Γούντι Άλεν

Καστ 
Γούντι Άλεν,  
Αλεσάντρα Μαστρονάρντι, 
Τζέσι Άιζενμπεργκ, 
Αλεσάντρο Τίμπερι, 
Πενέλοπε Κρουζ,  
Αντόνιο Αλμπανέζε,  
Έλεν Πέιτζ,  
Φάμπιο Αρμιλιάτο,  
Τζούντι Ντέιβις 

Διάρκεια 
112’

Διανομή  
ODEON

του Άγγελου Μαύρου

Νιόπαντροι χώρια για λιγάκι μπλέκουν αυτός με 
βίζιτα κι αυτή με α) σταρ της Cinecittà β) ληστή. Σκη-
νοθέτης της όπερας, στη σύνταξη από ΗΠΑ, αναδει-
κνύει τον πεθαμενατζή μέλλοντα πεθερό του που έχει 
φωνάρα τενόρου αλλά... μόνο μες στο ντους. Χαρ-
τογιακάς πάτερ φαμίλιας βιώνει παράλογο «Fame 
Story». Ξένος πάλιουρας αρχιτέκτονας ματαίως νου-
θετεί νεαρό συνάδελφό του που ποθεί τη δήθεν, κολ-
λητή φιλοξενούμενη της φίλης του. 

«Something Funny Happened on the Way to the Forum», 
που έλεγε και η παλιά ταινία. Λέξεις - κλειδιά οι δύο πρώτες. 
Γιατί ο, στη φόρμα του portmanteau πια, «Stazione Termini» 
του παραγωγικότερου τρίτης ηλικίας cineaste είναι μία ακόμα 
ανεπίσημα σπονσοραρισμένη από πρωτεύουσα - προορισμό 
διακοπών γύρα, feel good σπουδή στο «λούκι» του φαντασια-
κού και του υποκύπτειν σε αυτό, εν γένει ψυχαγωγική, κάπου 
κάπου εμπνευσμένη και σύνολα σκορποχώρι, με ό,τι bene ή 
male συνεπάγεται αυτό.

Ιδωμένες με όλα τα τρικολόρε κλισέ τους από έναν τουρί-
στα / θαυμαστή / maestro του φακού, οι Κατακόμβες των 
θεματικών, υφολογικών και figurini αναφορών της τετράδας 
ιστοριών βγάζουν πάντως «Ζέλιγκ»-ικά από τη retro σεξο-
κωμωδία (χαρακτηριστικά πανέξυπνη επιλογή στο repeat ως 
leitmotif η σεβεντίλα «Amada Mia, Amore Mio» των Starlite 
Orchestra - ναι, είναι η πρωτότυπη εκδοχή του «Το Εργαλείο, 
Τα Κάνω Όλα Μετά τις Δύο») και το παραδοσιακά θάλλον 
στη γείτονα σπονδυλωτό (διόλου τυχαίος ο, παραπέμπων στο 
επίσης 70’s υποείδος του «Βοκκακιακού» πολύπτυχου, τίτλος 
εργασίας του φιλμ, «The Bop Decameron» , ο Ρομάνος τρο-
χονόμος εν είδει κομπέρ των σκετς του «show» στην ουβερ-
τούρα και την κατακλείδα, και τα λίμπιντο ή σουρεαλιστικού 
ψαχνού ευτράπελα, σήμα κατατεθέν του genre) δια μέσου 
του προπάτορα - ινδάλματος του Άλεν, Μπίλι Γουάιλντερ 
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(ο αμοιβαία ανεπίγνωστος πειρασμός μοι-
χείας του «Kiss Me Stupid» στη συνιστώσα 
ντόπιου ανδρόγυνου), στα πλείστα όσα - ως 
συνήθως τα τελευταία χρόνια - της όψιμης 
φιλμογραφίας του auteur. 

Εco ancora una volta: η τσαούσα κοκότα 
(«Ακαταμάχητη Αφροδίτη»), το φίκι φίκι 
μ‘ έναν caldo παράνομο («Όλοι Λένε σ’ 
Αγαπώ»), ο εκ του σιναφιού μέντορας («Έρω-
τας… και Τίποτα Άλλο»), το δίλημμα της 
λάου λάου απιστίας με μία εγγεία γνωριμία 
(«Θα Συναντήσεις Έναν Ψηλό, Μελαχρινό 
Άντρα»), η πόζα του καλλιτεχνικού διανο-
ουμενισμού («Παίζοντας στα Τυφλά»), η 
εξωφρενικά σπουδαιοφανής τιποτολογία 
της - μπερλουσκονικής πλέον - κοινωνίας του 
θεάματος («Διασημότητα»), όπου ο «γυαλά-
κιας» συναντάει ένα άλλο αδήλωτο αμόρε 
του, το Φελίνι, κ.ο.κ. 

Το… vaffanculo του προκείμενου είναι prima 
di tutto το αβλεπί πέρασμα (δυστυχώς στις 
πιο αξιοθέατες ιστορίες) γωνιών του εδώ 
κλεινού άστεως από τον Άλεν ως educatore 
και γραφίδα. Στο πιο γιάνκικο επεισόδιο, 

για πρώτη φορά, όλοι (!) οι ηθοποιοί συμπε-
ριφέρονται και φρασάρουν (Άιζενμπεργκ, 
Πέιτζ, Γκέργουιγκ) ή θυμοσοφούν αιχμηρά 
(Μπόλντουιν) κατ’ εικόνα και ομοίωση του 
υφακίου του «Νευρικού Εραστή» ενώ, per 
Dio, το τι μυθοπλαστικό ρόλο βαράει ο ωσεί 
παρών star του «30 Rock» (ουρανοκατέβατος 
υπαρκτός χαρακτήρας, Via Trieste στοιχειό, 
φωνή συνείδησης, πλάσμα του μυαλού των 
ηρώων;) μένει ντροπιαστικά φλου αρτιστίκ. 

Παρομοίως, το να παρανοεί τη σχεδόν ίδια 
στις δύο γλώσσες λέξη «imbecile (=ηλίθιος)» 
η περσόνα ενός μορφωμένου, σαρδόνια 
εύγλωττου καλλιτέχνη είναι κάτι που απλώς 
δε «στέκει» και συνεπώς συνιστά απαρά-
δεκτο εφαλτήριο θυμηδίας στον επίλογο 
του «Τραγουδάτε στο μπάνιο;» σκετς. Μαζί 
τους σποραδικά μόλις που δεν πνίγονται 
στον Τίβερη η Τσιβιταβέκια καθοδήγησης 
κομπάρσων ή «ονομάτων» (στον Μπενίνι 
έχει εξαιτίας γυρισμάτων στο πόδι ή του 
ενστίκτου του ομοτέχνου εμφανώς επιτραπεί 
αυτοσχεδιασμός) και η Πιάτσα ντελ Πόπολο 
δραματουργικής κορύφωσης μίας εκάστης 
των πλοκών.
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Το Κολοσσαίο ευφυολογημάτων είναι, 
βεβαίως, πάντα εδώ και για κάθε καλαμπούρι 
ή «νούμερο» - αγέλαστο πέτρα υπάρχει ένα 
άλλο που περνάει αμετάκλητα στο πάνθεον 
των αλενικών οπτικολεκτικών γκαγκ (προτί-
μησή μας εκείνα των συστάσεων στο γραφείο 
κηδειών), ο ώριμος φροϋδικός άλλος εαυτός 
του ψυχαναλύει (και αυτοψυχαναλύεται) 
διεισδυτικά την ανδρική εθελοτυφλούσα 
ερωτική επιθυμία, η κριτική στο παπαρα-
τσικό ή τηλεοπτικό «Celebrity Deathmatch» 
και το σεξισμό εδώ κυριολεκτικά πιάνει 
τόπο, και ο meraviglioso dp Ντάριους Κόντζι 
σε επιβιβάζει σ’ ένα απεριόριστης πρόσβα-
σης πανοραμικό tour φόντων στο χθες και 
το σήμερα της Αιώνιας Πόλης: του Μιχαήλ 
Άγγελου, της όπερας, της RAI, του Ρέντζο 
Πιάνο, του Τραστέβερε, των Ντόλτσε και 
Γκαμπάνα (blink and you miss them ανώνυ-
μους σε ένα τράβελινγκ δευτερολέπτων). 

Κρίμα που ο αναγεννησιακός αλλά όχι ανα-
γεννημένος… κλαρινιτζής της σελιλόζης για 
το νέο του ευρωπαϊκό business and pleasure 
ταξιδάκι (ώστε να είναι τα bambini και η 
Σουν Γι happy;) έχει ανασύρει πάλι ένα script 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

«Forza Italia!» για τους φίλους των 
crowdpleaser και του Τίβολι. Οι χαρ-
ντκοράδες της Έβδομης Τέχνης και οι 
cognoscesnti του corpus του Άλεν θα το 
πουν το «Μa che cazzo?».

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

συμπίλημα από δικό του ή άλλων κιτάπι. 
Δια ζώσης πάντα «Στη Ρώμη Με Αγάπη», τα 
arthouse ευρώ σου είναι πιο σίγουρα στη 
Φοντάνα ντι Τρέβι, όμως, όχι ντε και σώνει 
εδώ. Ti vuo fa l’ Americano?

http://sonyclassics.com/toromewithlove/
http://www.youtube.com/watch?v=DOYJzcZEjVs&feature=player_embedded
http://www.imdb.com/title/tt1859650/
https://www.facebook.com/ToRomeWithLoveMovie
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Η ΑΓΕΛΑΔΑ ΠΟΥ ΕΠΕΣΕ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ! (2011)
(UN CUENTO CHINO)

Είδος 
Κομεντί 

Σκηνοθεσία 
Σεμπαστιάν Μπορενστάιν

Καστ 
Ρικάρντο Νταρίν,  
Ιγνάσιο Χουάνγκ,  
Μούριελ Σάντα Άνα

Διάρκεια 
93’

Διανομή  
FEELGOOD

του Άγγελου Μαύρου

Κινέζος που έπειτα από τραγωδία αρραβωνιάρας 
ψάχνει ξέμπαρκος θειό του στην Αργεντινή χωρίς να 
καταλαβαίνει γρυ αναστατώνει (αλλά και βγάζει απ’ 
το καβούκι του) ντόπιο άγνωστο - χείρα βοηθείας και 
ακούσιο οικοδεσπότη του, μονόχνωτο αλλά «μάλαμα» 
μικρομαγαζάτορα, χωρίς ανταπόκριση αποδέκτη της 
αγάπης μεγαλοκοπέλας μετά από ξεπέτα. 

Είναι η αρχή μιας όμορφης φιλίας; Σίγουρα για τους ήρωες 
αυτού του ιβηρικού (ευρωπαϊκού κι αμερικάνικου) παιάνα 
στο ξάνοιγμα στις εκπλήξεις της ζωής κόντρα στο «ου μπλέ-
ξεις», ελπίζω και για το κονέ του ελληνικού κοινού με την εκ 
Μπουένος Άιρες, μηρυκασμών μεν buen δε, τρίτη μεγάλου 
μήκους ενός golden boy της τηλεόρασης, το οποίο βόσκησε 
ως δραμεντί κισμέτ αίφνης συμπόρευσης ελέω αλτρουισμού, 
«εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε» υπό προ-
θεσμία σχέσεων, πολιτισμικών σοκ γκάου σασπένς αντιξοο-
τήτων εξιχνίασης σογιού και στην πορεία αμοιβαία σωτήριου 
«ξεκλειδώματος» δυνάμει εαυτού.

Ο στάβλος είναι βέβαια αυτός ενός buddy παραμυθιού για τα 
νήματα του βίου που κινεί η ειμαρμένη, το ενίοτε παράλογα 
σκληρό εμπειρικό φορτίο ως test και μάθημα απαντοχής, τη 
φαντασιωσικά ενερμάτιστη βίωση της ύπαρξης, ό,τι ενώ-

η γνωμη του mr. klein

Το να μου πέσει μια 
αγελάδα από τον ουρανό 
αποτελεί τη μεγαλύτερη 
φοβία στη ζωή μου. (Πού 
πάνε και τα βρίσκουν;)

6 σεπτεμβριου 2012
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Si, εννοείται, αν είσαι ισπανόφωνος ή / 
και multi culti ροπών προσωπικότητα. 
Amigo του σινεμά αστειοτήτων που 
αγγίζουν και το μέσα σου, συστήνεται. 
Από «Το Μυστικό στα Μάτια της» πολύ 
μακριά, πάντως, απ’ όλες τις απόψεις, 
atención.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

νει ουμανιστικά χωρίζοντας γεωγραφικά / 
γλωσσικά / φυλετικά τους ανθρώπους και το 
ξόρκισμα του όποιου καρδιοτραύματος ως 
κάθαρση και ως προαπαιτούμενο του «μετά» 
της ευτυχίας. Κι εδώ είναι η σκίαση φιγού-
ρων (με ειδική μνεία στη sui generis σπιτική 
ή επαγγελματική τυπολατρεία του υποκριτι-
κού πολυεργαλείου Νταρίν, εδώ σε κάστινγκ 
στα όρια της εικόνας του) και τα «to know 
us better» απρόοπτα που χρονικογραφούν 
τη συγκατοίκηση με χιούμορ και οπτική α 
λα Πάμπλο Στολ σε double speed. Τα λόγια 
είναι… περιττά για τον δεύτερης γενιάς 
σχιστομάτη της χώρας των pampas, Ιγνάσιο 
Χουάνγκ, που λέει μόνο μία λέξη español 
αλλά η ερμηνεία του στη μανδαρίνικη διά-
λεκτο, την κινησιολογία και τις εκφράσεις 
πρέπει εφεξής να διδάσκεται στις υποκριτι-
κές σχολές ανά τον κόσμο. 

Μικροπροβλήματα υπάρχουν πάντα σε 
τέτοιου είδους μαζώξεις. Τα ιντερλούδια 
ταξιδιού του νου (στα freak accidents που 
συλλέγει από αποκόμματα της διεθνούς ειδη-
σεογραφίας ο «γκάουτσο» και αποτελούν το 
κρυφού συνεκτικού δεσμού τού ανδροντου-
έτου δραματουργικό κλου της υπόθεσης) 
κληρονομούν επάξια το μακάβρια ιλαρό «The 
Darwin Awards» αλλά νοθεύουν τον τόνο 
της ταινίας, ενώ η Αποκάλυψη οικογενειο-
πληγής - κλειδιού «ανάγνωσης» του «εγώ» 

στραβόξυλου (σαν outtake του «Ατέλειωτοι 
Αρραβώνες» για τον πόλεμο των νησιών 
Φόκλαντ) σκάει ως ευπρόσδεκτο ένθετο 
κρεσέντο συναισθήματος, ψυχολογίζει, 
ωστόσο, μετρίως επινοητικά. Μινιμάλ, πιο 
εστέτ μοντάζ, τέλος, θα έβρισκε το «είναι» 
της αφήγησης πιο τζαστ. Ετούτο το θηλα-
στικό, όμως, σπανίως πλακώνει, μουγκανίζει 
με χαμόγελο (αφού αρμέξεις τη μελαγχολία 
του) και, αφού λυτρώνεται, λυτρώνει. Βόηθα 
κι εσύ το ζωντανό...

http://www.uncuentochino.com.ar/
http://www.youtube.com/watch?v=Lo9XPqTXGoU&feature=player_embedded
http://www.imdb.com/title/tt1705786/
https://www.facebook.com/uncuentochino
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ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ (2012)
(TOTAL RECALL) 

Είδος 
Επιστημονικής Φαντασίας

Σκηνοθεσία 
Λεν Γουάιζμαν

Καστ 
Κόλιν Φάρελ,  
Κέιτ Μπέκινσεϊλ,  
Τζέσικα Μπίελ,  
Μπράιαν Κράνστον

Διάρκεια 
118’

Διανομή  
FEELGOOD

Στη ρημαγμένη Γη των τελών του 21ου αιώνα, όταν 
οι άνθρωποι ζουν ή απλά επιβιώνουν μοιρασμένοι σε 
δύο εξωφρενικά πυκνοκατοικημένες γωνιές του πλα-
νήτη, ένας εργάτης ανακαλύπτει τον επικίνδυνο πρά-
κτορα που κρύβει μέσα του. 

Πού είναι ο Άρης; Τι έγινε ο Άρης; Αυτή η απορία σε χτυπά 
επίμονα και κατακέφαλα μέσα στο πρώτο μισάωρο αυτού 
του φιλμ, καθώς συνειδητοποιείς πως ο Κόκκινος Πλανήτης 
δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο στα εδώ δρώμενα, όπως 
συνέβαινε στο εν έτει 1990, ομότιτλο πόνημα του Πολ Φερ-
χόφεν. Απορία που πολύ σύντομα ξεθωριάζει και χάνει την 
όποια αξία της, αφού σταδιακά αντιλαμβάνεσαι πως εκτός 
από τα ονόματα των βασικών ηρώων και δύο τρία χαρακτη-
ριστικά στοιχεία της πλοκής (την εταιρεία Rekall που εμφυ-
τεύει ψεύτικες αναμνήσεις / ταυτότητες στους πελάτες της, 
ως αναψυχή και φευγαλέα απόδραση από τη σκληρή πραγ-
ματικότητα, την ταυτότητα του κοινού θνητού εμφυτευμένη 
ως εργαλείο δουλειάς σε έναν σούπερ-ντούπερ πράκτορα, 
τον διεφθαρμένο πολιτικό που φορτώνει τα άπλυτα του 

η γνωμη του mr. klein

Μου θύμισε εκείνη την 
ταινία με τον Άρνι, αλλά 
δεν ήτανε στον Άρη και 
τα σκηνικά είχανε πάθει 
«Blade Runner». Δεν είχα 
πάρει τίποτε πριν μπω 
στο σινεμά, τ’ ορκίζομαι! 
Δίνω τα τρία στην Κέιτ. 
Μανούλα! 

6 σεπτεμβριου 2012

της Ιωάννας Παπαγεωργίου
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στην Αντίσταση… α, ναι, και την - κραυγα-
λέα δωρεάν εδώ - πόρνη με τα τρία στήθη), 
τίποτε άλλο από την πρωτότυπη ταινία 
δεν επιβιώνει σε αυτό το λουστραρισμένο 
remake.

Ούτε ίχνος από τη θολή ηθική, τους σφό-
δρα αμφιλεγόμενους (με πρώτο και πιο… 
βρώμικα διττό τον Κουέιντ / Χάουζερ του 
Σουορτσενέγκερ) ήρωες, την - κυριολεκτική 
και μεταφορική - δολοφονική αθυροστομία, 
τις γκροτέσκο μεταλλάξεις που ταλανίζουν 
τους εξαθλιωμένους αποίκους του Άρη, την 
αλογόκριτη (και δη ακατάλληλη) βία, ή τη 
διακριτική, αλλά εύστοχη σκιαγράφηση της 
αθεράπευτης - στα όρια της ψυχοπάθειας 
- δυσλειτουργίας που - νυν και αεί - δια-
βρώνει συθέμελα και διχάζει μοιραία κάθε 
ανθρώπινη κοινωνία, δε θα σου χαλάσει το 
στομάχι παρακολουθώντας την καινούργια 
«Ολική Επαναφορά». Ο Γουάιζμαν (γνωστός 
και ως ο κύριος της κυρίας Μπέκινσεϊλ) και η 
παρέα του, με αρχιμάστορες τον «δικό μας», 
εραστή του φανταστικού, Πάτρικ Τατόπουλο 

στην καλλιτεχνική διεύθυνση και τον γαλ-
βανισμένο στο σινεμά δράσης («Deja Vu: 
4 Ημέρες, 6 Ώρες Πίσω», «Collateral - Η 
Διαδρομή», «Σε 60 Δευτερόλεπτα»), Πολ 
Κάμερον στη διεύθυνση φωτογραφίας, 
αντικατέστησαν όλα τα παραπάνω με ένα… 
δεκαεξαβάλβιδο, καλο-λαδωμένο, υπερ-κινη-
τικό, αλλά παντελώς άκακο, ασφαλές υπερ-
θέαμα.  

Ακόμα, όμως, και ως θρίαμβος καλλιτεχνικής 
διεύθυνσης, ειδικών, αδιόρατα ψηφιακών εφέ 
και εντυπωσιακά ενορχηστρωμένων σκηνών 
δράσης (που όλα μαζί αποπλανούν, ομολο-
γουμένως, το βλέμμα και κόβουν την ανάσα), 
μόνο ως ένοχη απόλαυση μπορεί να κερδίσει 
την εύνοια των ενήλικων θεατών, θυμού-
νται δε θυμούνται το ζοφερό πρωτότυπο. 
(Ειρωνική θεία δίκη: οι πιτσιρικάδες για 
τους οποίους θεωρητικά φτιάχτηκε - κατάλ-
ληλο από 13, γαρ, του γύρισαν τη πλάτη στις 
ΗΠΑ, όπου και έφαγε τα μούτρα του στο 
box-office). Γιατί αφενός η καλλιτεχνική 
διεύθυνση δεν καινοτομεί ούτε στο ελάχι-
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στο: απλά συνταιριάζει με θράσος και ολίγον 
(inside) χιούμορ εικόνες και ατμόσφαιρα 
από το «Blade Runner» και την τριλογία του 
«Bourne» (στην Αποικία), τα άπαντα του 
έπους των «Star Wars», το «Πέμπτο Στοι-
χείο» και το «2010: Η Οδύσσεια Του Διαστή-
ματος» (στην Ενωμένη Ομοσπονδία της Βρε-
τάνης), τους «12 Πιθήκους», το «The Matrix» 
και το τηλεοπτικό «Supernatural» (στη 
Νεκρή Ζώνη)! Και αφετέρου, από τους δια-
κοσμητικούς ήρωες που δεν προλαβαίνουν 
παρά να περιφέρουν τα ωραία και μοιραία 
κάλλη των ερμηνευτών τους, ενώ οι high-tech 
σφαίρες πέφτουν σαν χαλάζι και η δράση δε 
σηκώνει λεπτό το πόδι από το γκάζι, η μόνη 
που δεν περνά και χάνεται από τη συνείδηση 
σαν μπιμπελό, αντίθετα στέκει λίγο παρα-
πάνω και επιβάλλεται, είναι η Νέμεσις του 
Κουέιντ / Χάουζερ, Λόρι, της Μπέκινσεϊλ. 
Στιλπνή, σαγηνευτική, αγέρωχη, αλεξί-
σφαιρη, θανατηφόρα, φιλόδοξη, ανυπάκουη 
και ανυπόταχτη όταν το ένστικτό της διαφω-
νεί με τις διαταγές της εξουσίας, αφιερωμένη 
ψυχή τε και σώματι, σε σημείο εμμονής με τη 
δουλειά της, χωρίς ποτέ να αποχωρίζεται τα 
τακούνια ή το παραπλανητικά ροζ κραγιόν 
της, είναι ο ορισμός της απολαυστικής larger 

than life κινηματογραφικής κακιάς. Και αυτή 
τη φορά (αντίθετα με την πιο προσγειωμένη 
και… παράνομη Λόρι της Σάρον Στόουν) επι-
βιώνει μέχρι τέλους και λειτουργεί ως απινι-
δωτής: με κάθε εμφάνισή της ηλεκτρίζει το 
ενδιαφέρον του θεατή και το διατηρεί (μόλις) 
ζωντανό.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αγαπάς το πρωτότυπο φιλμ, ωστόσο 
κόβεις φλέβα για Κέιτ Μπέκινσεϊλ ή 
θέλεις διακαώς να παίξεις παιχνίδι κινη-
ματογραφικών γνώσεων πάνω σε εντυ-
πωσιακό, κινούμενο, high-tech ταμπλό; 
Σπεύσε! Οι υπόλοιποι (ξανα)ξεστραβω-
θείτε με το βλάσφημο, παραλίγο αρι-
στούργημα του Φερχόφεν.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://welcometorecall.com/
http://www.youtube.com/watch?v=RLJektLEHj8&feature=player_embedded
http://www.imdb.com/title/tt1386703/
https://www.facebook.com/TotalRecall
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https://www.facebook.com/pages/freecinemagr/114308348692384
https://twitter.com/#!/freecinemagr
http://www.youtube.com/user/freecinemagr
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ΜΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΣΑΙ 
ΚΑΝΕΝΑΝ (2012)
(THE COLD LIGHT OF DAY)

Είδος 
Κατασκοπευτικό Θρίλερ

Σκηνοθεσία 
Μαμπρούκ Ελ Μεχρί

Καστ 
Χένρι Κάβιλ, Βερόνικα 
Ετσέγκι, Σιγκούρνι Γουίβερ, 
Μπρους Γουίλις

Διάρκεια 
93’

Διανομή  
ODEON

Άρτι άνεργος, ο Γουίλ φτάνει στην Ισπανία για εν 
πλω, οικογενειακές διακοπές… με το ζόρι, μέχρι που η 
μητέρα και ο αδελφός του απάγονται, ενώ ο πατέρας 
του αποκαλύπτει την αληθινή ταυτότητά του.

Αυτή η ισπανο-αμερικανική παραγωγή δεν είναι από εκείνες 
τις κακές ταινίες που σε εκνευρίζουν, σε θυμώνουν, σε απογο-
ητεύουν, ή σε κουράζουν. Δεν είναι καν κακότεχνη - την υπο-
βλητικά υγρή, ιδρωμένη, βουλιαγμένη σε αποπνικτικά μπλε, 
δια χειρός Ρέμι Αντεφαραζίν («Ελίζαμπεθ») φωτογραφία της, 
μέχρι και κάτι παραπάνω από αξιόλογη τη λες.

Όχι, λοιπόν, το «Μην Εμπιστεύεσαι Κανέναν» δεν είναι από 
εκείνες τις αποτυχίες που κάπως, κάμποσο σε τσιγκλίζουν. 
Είναι, ακόμα χειρότερα, από τις άλλες, τις παντελώς αδιάφο-
ρες, που γίνονται αντιληπτές μόνο από την περιφέρεια των 
αισθήσεών σου, σαν το φόντο μιας άδειας, εγκαταλειμμένης 
σκηνής. Με άλλα λόγια, είναι μια από αυτές που αν δε συνει-
σφέρουν σε έναν υπνάκο, στο τέλος μια κουραστικής μέρας, 

η γνωμη του mr. klein

Πάει το παλικάρι διακο-
πές στην Ισπανία, παίζει 
κότερο, ο μπαμπάς του 
είναι ο Μπρους Γουίλις, 
όλα καλά, έτσι; Μπουζου-
ριάζουν απαγωγείς - τρο-
μοκράτες την οικογένειά 
του, ο μπαμπάς είναι πρά-
κτορας, ξεκινάει η δράση 
και... διάβολε, εγώ γιατί 
τον πήρα, μου λες;

6 σεπτεμβριου 2012

της Ιωάννας Παπαγεωργίου
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σε κάνουν να νιώθεις πως ξόδεψες 2 ώρες 
από τη ζωή σου τζάμπα και βερεσέ.

Κρίμα, όχι για τον Μπρους Γουίλις, που ως 
πατέρας του Γουίλ λέει... χαίρεται και αντίο 
μέσα στα πρώτα δέκα, και πιο ενδιαφέροντα, 
λεπτά του φιλμ. Ούτε για τον - Θησέα στο 
εικονοκλαστικό όργιο του Ταρσέμ, «Αθά-
νατοι» - Κάβιλ, που ως Κλαρκ Κεντ / Σού-
περμαν στο προσεχές «The Man of Steel» 
του Ζακ Σνάιντερ («300») μπορεί να ελπίζει, 
βάσιμα πλέον, σε αμετάκλητη απογείωση 
της καριέρας του. Ναι, κρίμα για τη Γούιβερ, 
που, ως κακιά της υπόθεσης εδώ, αναλώνεται 
σε μια μάταιη προσπάθεια να εξανθρωπίσει 
έναν εκ του σεναρίου μονοδιάστατο και ρηχό 
ρόλο… τζάμπα και βερεσέ.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Μόνο αν δεν έχεις δει καμία, μα καμία 
άλλη ταινία ή δεν έχεις διαβάσει κανένα, 
μα κανένα κατασκοπευτικό μυθιστόρημα 
στη ζωή σου θα καταφέρεις να το παρακο-
λουθήσεις συνειδητά (και δη ξύπνιος).    

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.thecoldlightofday.com/
http://www.youtube.com/watch?v=qxJpe8d2dBQ&list=PL523F86C716103B3F&index=1&feature=plpp_video
http://www.imdb.com/title/tt1366365/
https://www.facebook.com/TheColdLightofDay.ma
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ΝΙΝΟΤΣΚΑ (1939)
(NINOTCHKA)

Είδος 
Ρομαντική Κωμωδία

Σκηνοθεσία 
Ερνστ Λιούμπιτς

Καστ 
Γκρέτα Γκάρμπο,  
Μέλβιν Ντάγκλας,  
Αϊνα Κλερ,  
Μπέλα Λουγκόσι

Διάρκεια 
110’

Διανομή  
NEW STAR

Τρεις απεσταλμένοι της Ρωσίας των Μπολσεβίκων 
καταφθάνουν στο Παρίσι για να πουλήσουν τα περί-
φημα κοσμήματα της Δούκισσας Σουάνα. Η πρώην 
ευγενής και φυγάς στην Πόλη του Φωτός μαθαίνει τα 
νέα και κινείται δικαστικά. Η πατρίδα θα απαντήσει 
στέλνοντας σκληροπυρηνική συντρόφισσα, η οποία 
θα λυγίσει για τα μάτια... του κυρίου της Δούκισσας!

ίναι η προτελευταία εμφάνιση της Γκάρμπο στο σινεμά, κάτι 
που δίνει έξτρα ιστορική βαρύτητα στο φιλμ, το οποίο δια-
φημίστηκε στην εποχή του με το προφανέστατο σλόγκαν... 
«Garbo laughs!». Ναι, η diva όχι μόνο παίζει σε κωμωδία, 
αλλά γελάει και το διασκεδάζει, στο ρόλο της Νινότσκα, της 
παγοκολώνας που αντί για καρδιά έχει σφυροδρέπανο και θα 
βρει το δάσκαλό της... στα μάτια γοητευτικού καιροσκόπου, 
ο οποίος επίσης θα μάθει τι εστί αληθινή αγάπη, αφού πρώτα 
οι σεναριογράφοι Τσαρλς Μπράκετ, Μπίλι Γουάιλντερ και 

η γνωμη του mr. klein

Πάνε κάτι κακόμοιρα 
κουμούνια στο Παρίσι να 
πουλήσουν βαλιτσάρα 
με κοσμήματα πρώην 
ευγενούς και λαλάνε 
από τη μπουρζουαζία και 
τις χάρες της κι έρχεται 
το κομματόσκυλο να τα 
κάνει ντα! Η Παπαρήγα 
να βγάλει ανακοίνωση, 
κατά τα άλλα... άσε μας, 
κουκλίτσα μου!

6 σεπτεμβριου 2012

του Ηλία Φραγκούλη
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μονολιθικού (θα βοηθήσει η πληροφορία πως 
η Γκάρμπο αισθανόταν εξαιρετικά άβολα 
όντας αμακιγιάριστη στο μεγαλύτερο μέρος 
του φιλμ, δε διασκέδαζε στην ιδέα της κωμω-
δίας, έβγαλε αρκετές σκηνές με νευρικότητα 
και ενίοτε έβρισκε το χιούμορ του σεναρίου... 
χυδαίο!). Τελικά, όμως, γέλασε! Κι εμείς 
ακόμη περισσότερο.

Γουόλτερ Ράις κάνουν φύλλο και φτερό τη 
ρωσική αριστοκρατία και την κομμουνιστική 
προπαγάνδα, με ατάκες που θα ηχούν αγέρα-
στα αστείες στην κινηματογραφική αιωνιό-
τητα.

Τα πάντα λειτουργούν ρολόι, όπως μπορείς 
να φανταστείς για μεγάλη παραγωγή της 
MGM που σέβεται την star – πρωταγωνί-
στριά της, μέσα από μια σειρά αλλεπάλλη-
λων στιχομυθιών που κοντράρονται πολιτικά 
και ερωτικά, έστω κι αν στο δεύτερο μισό, 
με την επιστροφή στη Ρωσία του... ενός 
δωματίου για τρεις κοπέλες και μιας κοινής 
τουαλέτας ανά όροφο, ο ρυθμός κοπάζει και 
το στήσιμο φωνάζει από το θεατρινίστικο 
καλούπωμα των σκηνικών (με προφανή 
κατάληξη την απαγόρευση από το ανατολικό 
μπλοκ...). 

Πέρα από τις απολαυστικές ριπές χιούμορ 
των one-liners, είναι πραγματική πρόκληση 
να παρατηρείς την ερμηνεία της Γκάρμπο, 
που από ice queen μεταμορφώνεται σε 
άβουλο πλάσμα της σοβιετικής μηχανής που 
παρήγε συντρόφους δίχως ένστικτο, βούληση 
κι αισθήματα. Μπορεί κάποιοι να απορή-
σουν και για τη γκάμα των δυνατοτήτων της 
star, που εκφραστικά στέκει στα όρια του... 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Το να βλέπεις τη Γκάρμπο σε κωμωδία 
αποτελεί και φιλμικό παράδοξο και μονα-
δική εμπειρία. Το να γίνεσαι μάρτυρας 
ενός πραγματικού φαινομένου κινημα-
τογραφικής diva (πέρα από κάθε λογική 
σύλληψη και κρίση υποκριτικής), απλά, 
σε πηγαίνει σε άλλες εποχές. Και αξίζει να 
σου συμβεί. Πιθανότατα όχι μια ιδανική 
βραδιά γα τη Λιάνα Κανέλλη στο θερινό...

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?v=_pEOw8XLCSc
http://www.imdb.com/title/tt0031725/
https://www.facebook.com/pages/Ninotchka/37706456641
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http://freecinema.gr/fragoulis-in-3/

