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Πυρετός το Σαββατόβραδο; Χαιρέτα 
μου τον πλάτανο... Μέσα σε έναν 
παροξυσμό προσφορών και εκπτώ-
σεων στα εισιτήρια, παντελώς ανέλ-

πιστα, η Τετάρτη θεριεύει σταδιακά και απειλεί 
να γίνει η πιο δυνατή μέρα της εβδομάδας στο 
ελληνικό box-office!

Τι κατόρθωσαν τα γραφεία διανομής μαζί με 
τις αίθουσες μέσα στην τελευταία δεκαετία, 
λοιπόν; Σε πρώτο στάδιο, να μεταφέρουν πίσω, 
στην Πέμπτη, τις πρεμιέρες των νέων ταινιών, 
για να «δελεάσουν» το θεατή, προσφέροντάς 
του μονάχα την ταινία που σκόπευε να δει μέσα 
στο weekend... μία μέρα νωρίτερα. Αυτό. Τελεία. 
Αποτέλεσμα, το - πιθανώς κακό - word of mouth 
να πληγώνει, ουσιαστικά, την κίνηση του Σαβ-
βατοκύριακου, όταν, βέβαια, το κοινό πατούσε 
στους κινηματογράφους τις Πέμπτες. Διότι, 
σήμερα πλέον, η μέρα αυτή είναι εισπρακτικά... 
η πέμπτη χειρότερη της εβδομάδας (μόλις που 
ξεπερνά το 10% της αγοράς)!

Αποφασίζοντας, δε, να στηρίξουν (χα!) ακόμη 
μια σθεναρή μέρα της εβδομάδας, ρίξανε ένα 
κάρο προσφορές (με ή χωρίς τρίτους «πελάτες» 

στη μέση), πουλώντας δύο στην τιμή του ενός 
και προσθέτοντας κάθε λογής εκπτώσεις, διπλα-
σιάζοντας σχεδόν το μερίδιο της Τετάρτης στη 
συνολική πίτα της αγοράς. Σήμερα, το 18% από 
από αυτό το σύνολο προέρχεται από τις Τετάρ-
τες, με τάσεις να ισοφαρίσει τις Κυριακές και 
να εκθρονίσει τα Σάββατα, την πατροπαράδοτη 
μέρα της «μεγάλης εξόδου» για την ψυχαγωγία 
του μέσου θεατή. Η απόσταση της κορυφής από 
τις Τετάρτες, πλέον, προσεγγίζει το 5%!

Θα μου πεις, αφού κόβονται περισσότερα εισιτή-
ρια, γιατί γκρινιάζεις; Γιατί... δεν κόβονται! Στο 
πλαίσιο των τελευταίων δέκα ετών, το 2012 ήταν 
η μοναδική χρονιά που το ελληνικό box-office 
δεν ξεπέρασε τα 10.000.000 εισιτήρια. Με την 
τιμή να πέφτει διαρκώς, το μόνο πράγμα που 
δεν ανεβαίνει είναι τα εισιτήρια που κόβονται. 
Για να μη μιλήσουμε για τα νούμερα ως τζίρο... 
Ειρωνεία; Δε βγάζεις άκρη. Το σίγουρο είναι ένα: 
οι προσφορές δεν αποδίδουν. Δεν έπεισαν τις 
μάζες. Απλά, συσπείρωσαν τους «τζαμπατζήδες». 
Σκληρό ή όχι, δε σώζεται κανείς έτσι. Άραγε, τι 
άλλο... ευεργετικό (#sarcasm) θα σκεφτούν οι 
ιθύνοντες για το μέλλον;

Editorial
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THE HANGOVER 3 (2013)
(THE HANGOVER PART III)

η γνωμη του mr. klein

Τιτανοτεράστιε Γκα-
λιφιανάκις, τι έγιναν 
τα μεθύσια, οι ουσίες 
και τα χανγκόβερ; Δεν 
έχει πλάκα χωρίς αυτά. 
Χωρίς μαστούρα, δεν έχει 
χαβαλέ. Τρίτο και τέλος, 
μάγκες. Στο καλό. Για την 
καμηλοπάρδαλη τα χώνω 
τα 3, να ξέρετε.

30 μαϊου 2013 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Το Wolfpack ζει την τελευταία του περιπέτεια με 
πολλά κυνηγητά, όταν ένας gangster καταδιώκει για 
παλιούς λογαριασμούς τον κύριο Τσάου, ο οποίος 
έχει μόλις αποδράσει από μια ταϊλανδέζικη φυλακή. 
Η παρέα των φίλων είναι ο μόνος σύνδεσμος και ο 
κακοποιός θα τους εκβιάσει να του φέρουν τον ενο-
χλητικό απατεώνα.!

Ο σκηνοθέτης και το καστ του «Hangover 3» έχουν δεσμευ-
τεί ότι το τρίτο θα είναι και το τελευταίο μέρος. Για το καλό 
της καριέρας τους και της ψυχικής μας ηρεμίας, θα πρέπει 
να τηρήσουν την υπόσχεσή τους. Μερικές κινηματογραφικές 
στιγμές αφήνουν ένα ισχυρό στίγμα από μόνες τους και η 
περίπτωση του «Hangover» αποδεικνύει ότι δεν είναι απα-
ραίτητο να ξεχειλώσεις κάθε επιτυχία σε τριλογία. Σε εμπο-
ρικό επίπεδο, μπορεί να αποδώσει μια τέτοια επιλογή. Στην 
πραγματικότητα, όμως, υποβαθμίζει την επιτυχία της πρώτης 
ταινίας.

Είναι ωστόσο ο εύκολος δρόμος, το να προσθέτει πια κανείς 
απλώς νούμερα στους τίτλους ταινιών που έσκισαν στο box-
office. Έστω κι αν δεν έχει να πει πια τίποτα νέο. Πρέπει να 
ευχαριστούμε τους αδελφούς Φαρέλι που δε γύρισαν ποτέ 
το sequel του «Κάτι Τρέχει με τη Μαίρη», της πιο επιτυχημέ-
νης ίσως «ακατάλληλης» κωμωδίας μέχρι να σκάσει μύτη το 
«Ηangover». Το πρώτο φιλμ είχε μια έξυπνη ιδέα, καλές ατά-
κες, αστεία γκαγκ, φρέσκο καστ. Ήταν μια απολύτως δικαιο-

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Είδος 
Κωμωδία

Σκηνοθεσία 
Τοντ Φίλιπς 

Καστ 
Μπράντλεϊ Κούπερ,  
Ζακ Γκαλιφιανάκις,  
Εντ Χελμς,  
Κεν Τζονγκ,  
Τζoν Γκούντμαν, 
Μελίσα ΜακΚάρθι

Διάρκεια 
100’

Διανομή  
VILLAGE FILMS

Controversy

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!
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λογημένη επιτυχία. Στο δεύτερο μέρος ήρθε ο 
γιγαντισμός. Όλα πιο μεγάλα και πιο εντυπω-
σιακά. Για το sequel του 2011 δεν έφτανε το 
Λας Βέγκας, το Wolfpack έπρεπε να ταξιδέψει 
μέχρι την Ταϊλάνδη, αν και στο τέλος έκανε 
ακριβώς τα ίδια. Στο τρίτο μέρος ο τόνος 
αλλάζει και από ενήλικη κωμωδία γίνεται 
περισσότερο «χαριτωμένη» αστυνομική περι-
πέτεια. Αν βγάζει κάποιο νόημα αυτό.

Κανείς δε φαίνεται να είναι 100% αφοσιωμέ-
νος, αφού και το σενάριο δε δίνει σπουδαίες 
ευκαιρίες. Ο Μπράντλεϊ Κούπερ παίζει πλέον 
σε άλλη κατηγορία και, αν και έχει την αξι-
οπρέπεια να μη φτύνει το franchise που τον 
έκανε διάσημο, όποτε εμφανίζεται είναι σα να 
έχει πάνω του μια ταμπέλα που αναβοσβήνει 
και γράφει «Oscar nominee / Don’t belong 
here anymore». Ο Χελμς είναι ακόμη πιο 
αδιάφορος απ’ ό,τι συνήθως, ενώ το βάρος 
πέφτει πάνω στον Γκαλιφιανάκις, ώστε με τη 
μανιέρα του να κρατήσει ό,τι μπορεί να σωθεί 
από τη μεριά των πρωταγωνιστών.

Η ταινία επιλέγει να δώσει τον πρώτο ρόλο 
όχι στους stars της, αλλά στον κύριο Τσάου, 
έναν από τους πιο ενοχλητικούς χαρακτήρες 
που μπορώ να θυμηθώ. Σκέψου, λοιπόν, ότι 
το τρίτο «Hangover» καταφεύγει σ’ αυτόν και 

του δίνει προτεραιότητα και το προνόμιο να 
κινεί αυτός την πλοκή. Μαύρα τα μαντάτα 
για όποιον δεν τον αντέχει... Και γενικότερα, 
ίσως, αφού τα γέλια είναι πολύ περιορισμένα. 
Είδα την ταινία σε προβολή με κοινό που 
γελούσε λίγο μουδιασμένα, σαν από υποχρέ-
ωση ή επειδή περίμενε μάταια ότι η σκηνή θα 
κορυφωθεί. Εγώ που δεν της είχα υποχρέωση 
της ταινίας, γέλασα όλες κι όλες δύο φορές. 
Στη σκηνή του Γκαλιφιανάκις με τη Μελίσα 
ΜακΚάρθι, που μπαίνει ως ερωτική παρτενέρ 
και κλέβει τη σκηνή, και στην καθιερωμένη 
«WTF?» σκηνή έπειτα από τους τίτλους.

Πρόκειται για το μόνο σημείο στο οποίο η 
ταινία θυμάται την εξωφρενική έναρξη του 
franchise και συνδυάζει το αστείο με το 
σοκαριστικό. Είναι ένα ευχάριστο αντίο, αλλά 
μέχρι να φτάσουμε εκεί, σου βγαίνει η ψυχή 
με ένα αδιάφορο γκανγκστερικό θρίλερ και 
ανούσια αστεία. Από το trailer θα ξέρεις τον 
αποκεφαλισμό της καμηλοπάρδαλης, που 
εκτός από το ότι δε βγάζει γέλιο, έχει και 
κακά εφέ. Το φινάλε είναι και το μόνο σημείο 
όπου υπάρχει τελικά... hangover, γιατί στα 
υπόλοιπα 99 λεπτά, τίτλος και περιεχόμενο 
δεν έχουν καμία σχέση.
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Το πρωτότυπο «Hangover» δε με κέρ-
δισε αμέσως. Δεν ήταν πως δεν το είχα βρει 
αρκετά αστείο. Κάθε άλλο. Είχα γελάσει πολύ 
και σε 2-3 σκηνές δυνατά και μετά δακρύων 
(πρωινό ξύπνημα με Γκαλιφιανάκις ενα-
ντίων τίγρη, αναφορά στον «Άνθρωπο της 
Βροχής», αυστηρώς ακατάλληλες φωτογρα-
φίες στους τίτλους τέλους…). Απλά το ήθελα 
ακόμα πιο ανατρεπτικό - κάτι παραπάνω από 
ένα ξέφρενο bachelor party στο Βέγκας, με 
πειραγμένο μεν, μοιραίο δε happy end έναν 
κλασικό, όλο φρου-φρου και αρώματα γάμο.

Μετά, όμως, πέρασε ο καιρός και το… 
hangover από το «Hangover» επέμενε. Κάθε 
φορά που το πετύχαινα στην τηλεόραση 
κολλούσα. Και κάθε φορά πέθαινα στα γέλια. 
Άρχισα να συνειδητοποιώ πως ήταν μια 
πραγματικά επιτυχημένη κωμωδία, ακριβώς 
γιατί δεν ήταν υπερβολικά ανατρεπτική. Οι 
ήρωές της ήταν ιδιότροποι, αλλά όχι τόσο 
ώστε να γίνουν ασυνήθιστοι και απρόσιτοι. 
Άνθρωποι τις διπλανής πόρτας, με άλλα 
λόγια. Το προσγειωμένο, συνειδητά νοικοκυ-
ρεμένο ομορφόπαιδο Φιλ του Κούπερ, που 
βλέπει και πέρα από τη μύτη του, το καλό, 

Controversy

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

nerdy παιδί Στου του Χελμς, που, ως σωστός 
«μα****μαγνήτης», ταλαιπωρείται από τη 
σκύλα μνηστή του, και ο αλαφροΐσκιωτος, 
κακομαθημένος βενιαμίν Άλαν του Γκαλι-
φιανάκις, που έχει πατήσει τα 40, αλλά στο 
μυαλό παραμένει αθεράπευτος έφηβος, με 
μοναδικό - πάση, εξωφρενική θυσία - σκοπό 
ζωής το ταίριασμά του στην πιο περίφημη / 
περιβόητη / πολυπόθητη παρέα του «σχο-
λείου», είναι δικοί μας άνθρωποι. Ακόμα και 
τα κορίτσια, που επί της οθόνης μένουν πίσω, 
για να οργανώσουν το γάμο, μπορούν εύκολα 
να αναγνωρίσουν στους τρεις τους χαρακτη-
ριστικά του πατέρα, του αδελφού, του νυν 
ή του πρώην γκόμενου, του συζύγου, ώστε 
να συμμετάσχουν και αυτές, εμμέσως, πλην 
σαφώς, στο τρελό, παράνομο και δη κωμικο-
τραγικά ξεκαρδιστικό ξεσάλωμα / εκτόνωση 
στην Πόλη της Αμαρτίας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, το προ 
διετίας, πρώτο sequel του κλασικού πλέον 
πρωτοτύπου ήταν μια τεράστια, εκκωφα-
ντική απογοήτευση. Προκλητικό, τολμηρό 
και ανατρεπτικό όσο καμία άλλη - αυτοα-
ποκαλούμενη - κωμωδία του αμερικανικού 
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mainstream, το «Hangover 2» δεν ήταν 
καθόλου, μα καθόλου αστείο (εκτός ίσως από 
τις και εδώ αυστηρά ακατάλληλες φωτογρα-
φίες στους τίτλους τέλους). Εκείνη τη φορά, 
βλέπεις, δεν κατάφερε, με διάθεση (αυτο)
σαρκασμού, να συμπάσχει με την πρωταγω-
νιστική του τριάδα. Αντίθετα, έκανε το λάθος 
να προσπαθήσει να γελάσει εις βάρος της, 
εμπαίζοντας και χλευάζοντάς την, με ανεξή-
γητη, ανεξέλεγκτη κακιασμένη μανία: ο Άλαν 
χάνει τα μαλλιά του, ο Φιλ τρώει σφαίρα, 
ενώ ο Στου (που ετοιμάζεται να παντρευτεί 
τη γλυκύτατη γυναίκα της ζωής του και ελά-
χιστη ανάγκη εκτόνωσης έχει πια) κονομάει 
και τατουάζ στο πρόσωπο και ακούσια, α 
λα «Το Παιχνίδι των Λυγμών», σεξουαλική 
εμπειρία. Όλοι τους, περισσότερο ή λιγότερο, 
χάνουν όχι μόνο την αξιοπρέπεια, αλλά και 
την οικειότητά τους. Το μόνο που έμενε πλέον 
να μοιραστούμε μαζί τους είναι τις απανωτές, 
άνευ λόγου και αιτίας, προσβολές. Εάν αυτές, 
όμως, είναι κενές (χωρίς το καίριο σατιρικό 
υπόβαθρο του «Μπόρατ» π.χ., να σχολιάζει 

εξωφρενικά αθυρόστομα και εύστοχα το 
κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι), η διασκέδαση 
ακυρώνεται και το γέλιο παγώνει στα χείλη. 
Αν ποτέ φτάσει σε αυτά… 

Ευτυχώς, χάρη σε αυτό, το αποχαιρετιστή-
ριο, τρίτο και τελευταίο «Hangover», το γέλιο 
έφτασε στα - δικά μου τουλάχιστον - χείλη, 
συχνό και άφθονο. Μπορεί σε ένταση να 
μην ήταν τόσο δυνατό και μετά δακρύων 
χορταστικό όσο την πρώτη φορά (ή όσο του, 
όχι καθαρόαιμη κωμωδία, ασύλληπτα όμως 
διασκεδαστικού «Fast & Furious 6», που 
έφαγε λάχανο το «Hangover 3» στο αμερι-
κανικό box-office), αλλά ήταν εκεί, και σε 
3-4 σκηνές παρατεταμένο (κεφάλι καμηλο-
πάρδαλης σε παρμπρίζ οικογενειακού αυτο-
κινήτου, εισβολή σε σπίτι / απενεργοποίηση 
συναγερμού στα τέσσερα, με κολάρα σκύλων 
και αχρωματοψία, α λα άτσαλη «Mission 
Impossible» προσγείωση σε ρετιρέ ξενοδο-
χείου, Μελίσα ΜακΚάρθι δις ως το αντικεί-
μενο του πόθου του Άλαν, πρωινό ξύπνημα 
μετά από προφανώς ξέφρενο γαμήλιο party 
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στους τίτλους τέλους). Μπορεί ο Άλαν να 
βγαίνει πλέον μπροστά, ως ξεκάθαρος πρω-
ταγωνιστής, αλλά καθόλου δε με χάλασε. 
Αφενός, ήταν ο πιο εκκεντρικός και ανώρι-
μος, άρα με τα περισσότερα περιθώρια εξέλι-
ξης χαρακτήρας της τριάδας, ενώ αφετέρου 
πραγματικά απολαμβάνω το ίδιον, υπόκωφου, 
λεπτών ισορροπιών και κάθε άλλο παρά επα-
ναλαμβανόμενου ή εύκολου κωμικού μεγα-
λείου, του Γκαλιφιανάκις. 

Μπορεί επίσης η παρουσία του δαιμόνιου, 
μικροσκοπικού κύριου Τσάου να είναι αρκετά 
μεγαλύτερη σε διάρκεια και πιο καταλυ-
τική σε σημασία από ό,τι στο ξεκαρδιστικό… 
μέτρον άριστον πέρασμά του στο πρώτο 
φιλμ. Ουδεμία σχέση έχει, όμως, με τα εκνευ-
ριστικά, καταχρηστικά και υστερικά solo 
του στο «Hangover 2», και προκύπτει ως το 
ιδανικό αντίβαρο στον νεοφερμένο, βαρύ 
και ασήκωτο «κακό» του Γκούντμαν. Μπορεί 
τέλος, αυτή τη φορά, αντίθετα με τις προη-
γούμενες, όλα να ξεκινούν με ένα «οικογενει-
ακό συμβούλιο» / παρέμβαση σωτηρίας του 

Άλαν και να καταλήγουν σε ένα hangover, 
αλλά όχι μόνο ξαναβρίσκουμε τους ανθρώ-
πους μας, την παρέα μας, πιο προσιτούς και 
δεμένους από ποτέ, γινόμαστε και άρρηκτο 
κομμάτι της περισσότερο από ποτέ. Γιατί 
τώρα, το ξύπνημα μετά το ξεσάλωμα (όπου 
παρούσα είναι πλέον και η νύφη!) δε χρειάζε-
ται περαιτέρω περιγραφές, ιστορίες και εξη-
γήσεις. Σα να ανταλλάσουμε βουβά, μόνο ως 
υπονοούμενο, ένα ξεκαρδιστικό inside joke, 
όλοι μας μπορούμε να υποθέσουμε με μεγάλη 
ακρίβεια τι συνέβη πριν και τι πρόκειται να 
συμβεί μετά και από αυτό το hangover… 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

Controversy

http://www.hangoverpart3.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cUb1YEnlZW4
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zKJ744n9NrU
http://www.imdb.com/title/tt1951261/
https://www.facebook.com/thehangovergr?brand_redir=1
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ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (2013)
(ΤWO MOTHERS)

Είδος 
Ερωτικό Δράμα

Σκηνοθεσία 
Αν Φοντέν

Καστ 
Ρόμπιν Ράιτ, 
Ναόμι Γουάτς, 
Ζέιβιερ Σάμιουελ, 
Τζέιμς Φρέσβιλ

Διάρκεια 
100’

Διανομή  
ODEON

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Δύο κολλητές, παιδικές φίλες, στα μισά της πέμπτης 
δεκαετίας της ζωής τους, χωρισμένη η μία, χήρα ή 
άλλη, μοιράζονται τη συνηθισμένη καθημερινότητά 
τους σε μια ειδυλλιακή, παραθαλάσσια πόλη της 
Αυστραλίας, πριν ερωτευτούν η μια το γιο της άλλης 
και αρχίσουν τη ζωή τους ξανά από την αρχή…

Το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό μετά το τέλος 
αυτού, του πρώτου αγγλόφωνου πονήματος της Φοντέν 
(«Nathalie») ήταν πως το δεύτερο μισό του, αυτόνομο, θα 
μπορούσε να είναι μια σπουδαία ταινία μεσαίου μήκους. 
Πόσο τυχαίο είναι άλλωστε, πως είναι βασισμένο στο «The 
Grandmothers» - ένα διήγημα ή short story (αγγλιστί) της 
πολυβραβευμένης Βρετανίδας συγγραφέως, Ντόρις Λέσινγκ;

Πρόκειται, όμως, για ένα κανονικού μεγέθους φιλμ, που 
κινείται αργά, βαρετά και μάλλον προβλέψιμα, αρχικά, όταν 
η Ροζ, πρώτη, υποκύπτει στη γοητεία του 20χρονου Ίαν - 
γιου της καλύτερής της φίλης Λιλ, η οποία με τη σειρά της 
τολμά ερωτικό δεσμό με το γιο τής Ροζ, Τομ. Όταν μαθαίνουν 
η μία το πάθος της άλλης, αποφασίζουν να σταματήσουν, 
ταυτόχρονα. Δεν τα καταφέρνουν, όμως. Ομολογούν πως όσο 
λάθος και να είναι οι σχέσεις τους, αισθάνονται όμορφα και 
καλά. Και αποφασίζουν, όσο είναι ακόμα ποθητές για τους 
νεαρούς εραστές τους, να συνεχίσουν να τους απολαμβάνουν 
(ένοχα). Οι τέσσερίς τους φτιάχνουν έτσι μια ιδιότυπη οικο-
γένεια και θωρακίζονται (υπερβολικά εύκολα είναι η αλήθεια) 
από την κοινωνική κατακραυγή χάρη στις φήμες που σπέρνει 
ένας γείτονας, ο οποίος παρεξηγεί ως λεσβιακή τη σχέση της 
Ροζ με τη Λιλ.

Μέχρι εδώ, ελάχιστα πράγματα κρατούν αισθήσεις, σκέψη 
και συναίσθημα σε εγρήγορση: τα πανέμορφα αυστραλιανά 
τοπία, τα ακαταμάχητα, φρέσκα και ώριμα, σώματα και πρό-
σωπα γιων και μανάδων, οι νωχελικές, υπομονετικά διεγερ-

30 μαϊου 2013

η γνωμη του mr. klein

Είναι δύο μιλφάρες φιλε-
νάδες και τα φτιάχνουν η 
μια με το γιο της άλλης. 
Και το λένε «ιδιαίτερο» 
αυτό. Στο σινεμά. Γιατί 
αν με γούσταρε καμιά 
φίλη της μάνας μου, θα 
έπαιρνα μετάλλιο στο 
τρέξιμο...
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τικές ερωτικές σκηνές, μα πάνω από όλα το 
άφοβο, όσο και απέριττα καθοριστικό, ερμη-
νευτικό σθένος των Ράιτ και Γουάτς. Όταν, 
όμως, το φιλμ κάνει flash-forward 2 χρόνια 
αργότερα, αλλάζει ταχύτητα, αποκτά βάθος 
και πολυπλοκότητα. Καθώς οι δύο «ανορθό-
δοξες», «λάθος» σχέσεις όχι μόνο υφίστανται 
ακόμα, αλλά και καλά κρατούν, συνειδη-
τοποιείς ότι δε βλέπεις απλά τα ερωτικά, 
σαφώς οιδιποδειακά πειράματα - με ημερο-
μηνία λήξης - δύο νεαρών ανδρών. Μεταξύ 
των δύο πλασμάτων κάθε ζευγαριού δεν ανα-
πνέει μόνο χημεία ή σαρκική επιθυμία, αλλά 
και έρωτας, ανάγκη μοιράσματος, αγάπη. 
Καθώς η καθωσπρέπει, «φυσιολογική» 
πραγματικότητα εισβάλλει επιτακτικά στον 
εναλλακτικό μικρόκοσμο των τεσσάρων, 
η κατάσταση περιπλέκεται δραματικά. Τα 
θέλω τους κοντράρονται με τα πρέπει τους. 
Τα ένστικτα με το καθήκον. Και η ευθύνη της 

μάνας με την τόλμη της ερωμένης (εξού και 
ο άκρως εύστοχος, πρωτότυπος τίτλος, «Δύο 
Μητέρες»).

Κανείς δεν είναι τέλειος, λένε. Και οι αδυ-
ναμίες αυτού του φιλμ δεν είναι αμελητέες: 
το φλύαρο, πρώτο μισό του, το γεγονός πως 
λίγοι γιοι είναι τόσο όμορφοι και τόσο τρυ-
φεροί όσο ο Ίαν του Σάμιουελ («The Twilight 
Saga: Έκλειψη») και ο Τομ του Φρέσβιλ 
(«Animal Kingdom») και ακόμη λιγότερες, 
σαραντάρες μητέρες είναι τόσο αφοπλιστικά 
ελκυστικές όσο η Λιλ της Γουάτς και η Ροζ 
της Ράιτ, ή η… σουρεάλ ικανότητα των τεσ-
σάρων να κρατήσουν τις πραγματικές σχέ-
σεις τους μυστικές από τη μικρή, κλειστή κοι-
νωνία της πόλης, γειτόνων και συγγενών τους 
επί δύο συναπτά έτη (και όχι μόνο). Κάλλιο 
αργά ποτέ, λένε, επίσης. Και αυτό το φιλμ, 
παρά τα όχι ασήμαντα στραβοπατήματά του, 
προλαβαίνει πριν απ’ την εκπνοή του (σε ένα 
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν και ούτε γουστάρω, ούτε συμφωνώ με 
τον κλισέ διαχωρισμό σε «ανδρικές» και 
«γυναικείες» ταινίες, οφείλω να προειδο-
ποιήσω πως οι - ατελείς, σαν τις ηρωίδες 
τους - «Ιδιαίτερες Αδυναμίες» ενδέχεται 
να φέρουν σε αμηχανία και να γίνουν 
περιστασιακά, κατά λάθος αστείες για 
τον (20 - 30 και κάτι) ανδρικό πληθυσμό. 
Αντίθετα, ο γυναικείος (και ιδιαίτερα 
αυτός των μεγαλύτερων -άντα) δεν απο-
κλείεται να τις βιώσει ως βαθιά, μέχρι το 
μεδούλι εμπειρία αυτογνωσίας.

γενναίο, ορθάνοιχτο φινάλε), να θέσει ουκ 
ολίγα ενδιαφέροντα ερωτήματα που σηκώ-
νουν πολλή κουβέντα και ανοίγουν διάλογο 
με το θεατή για το καθετί ανθρώπινο: το 
παράλογο του έρωτα, το αβάσταχτο βάρος 
της μητρότητας και το ανύπαρκτο αντίστοιχο 
της πατρότητας, την αποδεκτή κατά πολύ 
νεαρότερη σύζυγο, αλλά τον κατακριτέο 
κατά πολύ νεαρότερο σύντροφο, ή τα θολά 
όρια ανάμεσα στο σωστό και στο λάθος, στο 
παιδί και στο γονιό…

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.filmfreaks.nl/twomothers/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nFZFcIAkB2o
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zKJ744n9NrU
http://www.imdb.com/title/tt2103267/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/TwoMothersNL?fref=ts
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SPITFIRE: 
BACK TO ZERO (2012)  

Είδος 
Μουσικό Ντοκιμαντέρ 

Σκηνοθεσία 
Βαγγέλης Ρήγας 

Διάρκεια 
92’

Διανομή  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

του Άγγελου Μαύρου

Ο ιδρυτής - κιθαρίστας και ο manager του πρώτου 
ξεχωριστού ελληνικού heavy metal group πετάνε 
Ρόδο για να δουν τον αδρανή τραγουδιστή του μετά 
από 15 χρόνια. Τι τραγικό (γι’ αυτόν) και τι διχαστικό 
(γι’ αυτούς) συνέβη το ‘87 αφότου ηχογράφησαν το 
ιστορικό ντεμπούτο τους, τι στροφή πήρε η καριέρα 
τους, τι «παίχτηκε» επί 3 δεκαετίες και πώς το ζουν 
αυτοί, οι οπαδοί και ο μικρόκοσμος του είδους; 

To «Story of Anvil», το «Metallica: Some Kind of Monster» 
και το «Edgeplay: A Film About the Runaways» σε ποτ πουρί 
made in Greece. Δεν είναι μία σύνθεση για outtake, ένα 
κινηματογραφικό Kerrang! θα του έδινε υψηλότερη βαθμο-
λογία απ’ ό,τι στο maiden κούρδισμα τεκμηρίωσης «Τι Μέσα, 
Τι Έξω…» (για την εμπειρία της φυλακής) του δημιουργού 
και οι «σκληροί» μαλλιάδες δίκαια θα φτιαχτούν - όπως, για 
αρκετή ώρα, και κάθε 80’s μουσικόφιλος. Αλλά η σεναριακή 
Mούσα του Βαγγέλη Ρήγα με support το υλικό γυρισμάτων 
τού ενέπνευσαν άνισα το πήγαιν’ έλα ανάμεσα στη rhythm 
section «φορτισμένο μετά κοντρών, αποκαλύψεων και συναι-
σθημάτων reunion εκτός πάλκου», την πενιά «το ειδικό κοινό 
και οι insider κελαηδάνε για τους θρύλους» και το βοκαλισμό 
«οι βιντεοφωτοηχητικές πηγές βάζουν ιαχή και περικάρπιο 
με καρφί». 

Από ημι-roadies οπερατέρ, η όχι για encore μικροφωνική 
των αισθητικής «TV War» ψηφιακών λήψεων (εμφανέστερη 
στα… σκληρού φωτός εξωτερικά ημέρας της συνάντησης 
της τρόικας νοματαίων) μαζί με κάποια καφενειακών στιχο-
μυθιών σποραδικά φάλτσα από τον axeman και τον ατζέντη 
(ναι, είναι ο Γιάννης Κουτουβός, για όσους γνωρίζουν) των 
Spitfire σετάρουν, επίσης, το προβληματικό sustain, αυτό 
που… «μένει» στο τελευταίο ημίωρο του long play για το 
τώρα του συγκροτήματος. Ναι, εδώ είναι η Side C απαντοχής, 
το ιδεολογικά (ό,τι δε σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό) και 

30 μαϊου 2013

η γνωμη του mr. klein

Είναι μια μέταλ μπάντα 
και αναρωτιέται τι λάθος 
έκανε στα 1987 κι εξα-
φανίστηκε ή κάτι τέτοιο. 
Δεν εμφανίζεται η Βίκυ 
Χατζηβασιλείου.
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gratia artis (η μπάντα στο φυσικό της χώρο, 
τις συναυλίες) σήμερά της, ό,τι πιο κοντά στο 
οφθαλμικό head banging για ένα μεταλά. 
Αλλά τα ύστερα μέλη περνάνε σα session 
«φαντάσματα» (για το ευχαριστώ) και το 
σμίξιμο της παρέας των σιμπεμόλ βετεράνων 
(μπρος από μια τηλεόραση που παίζει μια 
ερασιτεχνική μαγνητοσκόπηση της πρώτης 
συναυλίας τους) βγάζει λίγο echo «Έχεις 
Πακέτο».

Από μέσα του γιουχάροντας και το σχε-
τικό sotto voce του post (σπάνις γραφικών 
και Avid εφέ, κατανοητά ηθελημένη αλλά 
βαρύνουσα unplugged επιλογή), αισθάνεται 
κανείς πως ψάχνει και δε βρίσκει το, συμπα-
γές αν όχι ξεσηκωτικό, refrain σ’ αυτό το 
επανασυνδετικού απομνημονεύματος tribute 
album στο εκράν, που συγκινεί αλλιώς και 
αλλού. Στην ελκυστική, άδολη εϊτίλα που 
ανακαλούν οι μαρτυρίες για το απαξιωμένα 

περιθωριακό πρωτεϊκό status του μουσικού 
είδους στην ημεδαπή, οι VHS κασέτες με τα 
live (αποδεικτικό υλικό του υπαρκτού ταλέ-
ντου των ηρώων του φιλμ) και τα οπτικοα-
κουστικά διασώσματα αρχείου (που βαράει 
ως και Κώστα Σγόντζο). Στην ανεκδοτολογία 
που ανεβάζει δυνατά στη σκηνή μαζί από τη 
Μελίνα και τον Έβερτ ως τα Sierra Studios 
και το Μάνο Ξυδού (όλοι «groupies», ούτως 
ή άλλως). Στα ντεσού (στο backstage μιας 
χρόνιας φιλίας) διαφωνίας για το όνομα 
- trademark, η οποία σιγοντάρεται για τις 
εκμυστηρεύσεις της αλλά ψιλοξεκουφαίνει 
ως επανερχόμενο couplet. 

Και, περισσότερο από το δραματικά ανθρώ-
πινο «My Spine is the Βassline» κλου - πετάλι 
εδώ, στο megamix των ζενερίκ τέλους που 
αντηχεί ως το απόλυτο στιλιστικό hit αυτού 
του Sound Cloud, που δε στάθηκε ικανό επί-
σης να καναλιζάρει τα tapes του και, ενίοτε, 
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ακούς, φοράς, πίνεις, αναπνέεις hard; 
Είναι για να θυμάσαι εσύ ο παλιός (έχεις 
το «First Attack» υπογεγραμμένο, ψωνι-
σμένο από το Happening), και να μαθαί-
νεις εσύ ο νεότερος (crowd του «Revenge 
of Rock» που θα πας Slayer 1η Ιούλη). 
Χτυπιέσαι με όποια νότα στο πανί; Δε θα 
κλείσεις τ’ αυτιά σου στα ακόρντα του 
- απλώς «τραβάει» το solo και με λάθη. 
Δεν είσαι ούτε του doc ούτε του ελληνι-
κού ρεπερτορίου; Ούτε με ενισχυτή δεν 
την ακούς. Γιαγιά, μακριά απ’ αυτά του 
σατανά. 

την ατμόσφαιρα προβάδικου. Δεν πειράζει. 
«Άμα είσαι χεβιμεταλάς, δε γερνάς ποτέ», 
έχει πει ο αρχηγός (προτού ο Ρήγας μας τον 
συστήσει έξυπνα λίγο πριν απ’ το κύκνειο 
άσμα και ως… οδηγό σχολικού). Απλώς, όπως 
και το «Spitfire: Back to Zero», έτσι καταλή-
γεις του fan club σου μόνο hero… 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://spitfire-back-to-zero.yolasite.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=m21OFq6MZ0c
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zKJ744n9NrU
http://www.imdb.com/title/tt2428290/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/spitfirebacktozero?fref=ts
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https://www.facebook.com/FastAndFurious.GR?fref=ts
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ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ 
ΣΤΗΝ ΟΠΕΡΑ (1935)
(A NIGHT AT THE OPERA)

Είδος 
Κωμωδία

Σκηνοθεσία 
Σαμ Γουντ

Καστ 
Γκράουτσο Μαρξ, 
Τσίκο Μαρξ,  
Χάρπο Μαρξ,  
Κίτι Κάρλαϊλ,  
Άλαν Τζόουνς,  
Μάργκαρετ Ντιμόντ

Διάρκεια 
96’

Διανομή  
SEVEN FILMS

του Ηλία Φραγκούλη

Απατεωνίσκος, manager και προικοθήρας, ο Ότις 
Μπι Ντρίφτγουντ εκμεταλλεύεται το ψώνιο ώριμης 
εκατομμυριούχου από την Ευρώπη, η οποία ονει-
ρεύεται να εισέλθει στην υψηλή κοινωνία της Νέας 
Υόρκης, και τη βοηθά να γίνει χορηγός σε ανέβασμα 
παράστασης στη Metropolitan Opera!

Ύστερα από το εμπορικό... φιάσκο του «Duck Soup» (1933), 
οι αδελφοί Μαρξ αλλάζουν studio και υπό τη στέγη της MGM 
βάζουν τα δυνατά τους για να επιστρέψουν στο θρόνο της 
αμερικανικής κωμωδίας, όπου είχαν συνηθίσει να βρίσκονται. 
Το άγχος ήταν μεγάλο και αποδεικνύεται ακόμη και στην 
επιλογή του studio να οδηγήσει το κωμικό τρίο σε περιοδεία 
στις ΗΠΑ, για να τεστάρει μπροστά σε ζωντανό κοινό την 
απήχηση των αστείων της ταινίας! Η τεράστια εισπρακτική 
επιτυχία που ακολούθησε πρέπει να... ντροπιάζει τον σύγ-
χρονο θεατή, ο οποίος καταναλώνει κατάπτυστα, κακογραμ-
μένα και δίχως ίχνος πνεύματος δείγματα κωμωδίας. Πόσο 
χαμηλά έχουμε πέσει...

Όπως και στις περισσότερες ταινίες των Μαρξ, το ρεσιτάλ 
των σουρεαλιστικών ατακών σε αφήνει άφωνο και, κυριο-

30 μαϊου 2013

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένα ασπρόμαυρο, με 
όπερα. Αλλά, ρε μάγκα, 
σκάει ένας μουστακαλής 
και πετάει κάτι ατάκες 
τόσο καμενιά, να σκί-
ζεις τα διπλώματα και τα 
προφίσιενσι! Respect στο 
παλικάρι. 
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λεκτικά, είναι να λυπάσαι τους ανθρώπους 
που προσπαθούν να αποδώσουν (για τον 
υποτιτλισμό) σε άλλη γλώσσα τους διαλόγους 
ή τα «εμπρηστικά» one-liners του Γκράου-
τσο. Όταν το λεκτικό όργιο χαλαρώνει και 
τα σωματικά γκαγκ κάνουν κι αυτά το μικρό 
τους διάλειμμα, η σαχλή ερωτική ιστορία της 
soprano και του πτωχού και άσημου τρα-
γουδιστή της opera χωλαίνει εις βάρος των 
ρυθμών, πόσω μάλλον όταν αρχίζουν και τα 
μουσικά ιντερλούδια, απαραίτητα εκείνη την 
εποχή για να εξασφαλίζουν μια πλήρη ψυχα-
γωγία στο κινηματογραφικό κοινό που τα 
ήθελε... όλα!

Το μέγεθος της παραγωγής φαίνεται και το 
πανδαιμόνιο της κορύφωσης, με το ανέβα-
σμα του «Il Trovatore», χάνεται στα λόγια 
και είναι υπεράνω περιγραφής. Πόσο 
παράδοξο, η κλασικότερη σκηνή της ταινίας 
να διαδραματίζεται σε μια... μικροσκοπική 
καμπίνα πλοίου, με 15 (δεκαπέντε) άτομα να 
συνωστίζονται πέρα από κάθε λογική (φήμες 
λένε πως λειτούργησε σχεδόν αυτοσχεδι-
αστικά στο γύρισμα!), προτού καταλήξουν 
πάνω στην άτυχη κυρία Κλέιπουλ (η εξαιρε-
τική καρατερίστα Μάργκαρετ Ντιμόντ, που 
οι οπαδοί των φιλμ των Μαρξ αγαπάνε να 
παρακολουθούν να εισπράττει τις... χειρότε-
ρες προσβολές στον πλανήτη!).

Αν και προτιμώ το «Duck Soup», δεν μπορώ 
να μην παραδεχτώ το μεγαλείο της κωμω-

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Σε περίπτωση που δεν είχες πετύχει την 
επανέκδοση του 2003, παίρνεις άφεση 
αμαρτιών με την τωρινή. Με νέες κόπιες, 
μην ανησυχείς. Αν το σουρεαλιστικό, 
λεκτικό χιούμορ σού φτιάχνει τη μέρα, 
θα το δεις και θα το ξαναδείς. Οι αδελφοί 
Μαρξ είναι λατρεία τεράστια και η κωμω-
δία τους δεν πρόκειται να βρει όμοιο (ή 
και καλύτερο) στον αιώνα τον άπαντα. Αν 
το έτος παραγωγής σού κάνει αφόρητα 
παλιακό, κάπου αλλού παίζει το τρίτο 
«Hangover». Σου αξίζει. 

official trailer

imdb

facebook page

link me

δίας των αδελφών Μαρξ, εδώ σε μια από τις 
πλέον ώριμες και δημιουργικές φάσεις της 
φιλμικής τους καριέρας. Αν δεν έχεις ξαναδεί 
ταινία τους, σε περιμένει ένα ισχυρό σοκ. 
Φευγάτο. Η μεγάλη λαίδη Άντζελα το είχε 
δηλώσει τόσο ξεκάθαρα: «Με Καις»!

http://www.imdb.com/title/tt1483013/?ref_=sr_1<03C4>
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tu6COUl3fx8
http://www.imdb.com/title/tt0026778/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/pages/A-Night-at-the-Opera/415152925165785?fref=ts
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