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Ξ έρεις πόσο βαρετό είναι να γράφεις ένα 
κείμενο την εβδομάδα για μια αγορά 
που δε σου λέει τίποτα το καινούργιο, 
παρά μόνο μιζεριάζει μέσα στην γκρί-

νια των απωλειών της, χωρίς προτάσεις δημιουρ-
γικές και αναζήτηση επιλύσεων;

Όλοι όσοι βρεθήκατε (εμένα δε με καλούν, είχα 
βάλει και τα γέλια στη δεύτερη απονομή…) την 
περασμένη Δευτέρα στη φετινή τελετή της 
Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (στην 
οποία, δίκαια, θριάμβευσε η «Μικρά Αγγλία» 
του Παντελή Βούλγαρη), ξέρετε για ποια «βαρε-
μάρα» ομιλώ. Εκείνη που σε υποχρεώνει να 
κυκλοφορείς ανάμεσα σε κόσμο και συναδέλ-
φους (δεν έχω πιο τραγικό) που, ειλικρινά, 
θέλεις να… πλακώσεις στις μπουνιές αλλά τους 
συναντάς δημόσια, συνήθως, και δεν μπορείς 
παρά να τους… φιλήσεις! Αυτούς που θέλεις να 
φτύσεις στη μούρη, αλλά τους χαμογελάς μέσα 
στην ευτυχία και τους ρωτάς τι κάνουν ή τους 
γεμίζεις με κομπλιμέντα για τη δουλειά τους, 
«ναι, καλή μου, πάντα τέτοια», λείπει ο Άλκης ο 
Στέας από τη ζωή μας, να τα λέμε αυτά…

ει
κ

ο
ν

ο
γρ

αφ
η

σ
η

: η
λι

ασ
 κ

υρ
ια

ζη
σ

Editorial 108

Hλίας Φραγκούλης

Κι από τον δικό μου το χώρο, εκείνους που σε 
έχουν φλομώσει στα «δύο αστεράκια» για να 
μην ξεράσουν πάνω σου και δεν τους μιλάς 
μεθαύριο, που μπορεί να κάνεις κάτι καλύτερο, 
βρε αδελφέ, χρήσιμο είναι το «κονέ», εδώ άλλοι 
παριστάνουν τη Σφίγγα και επιβιώνουν… 

Ναι. Βαριέμαι. Αν αυτά τα βραβεία αποτελούν 
είδηση, υπάρχουν πάντα και τα… τουριστικά 
επαγγέλματα (πόσο δύσκολο είναι να τυλίγεις 
σουβλάκια;). Η ουσιαστική είδηση θα ήταν να 
τα μάθαιναν και περισσότεροι από τους χίλιους 
περίπου, τους οποίους αφορούν αποκλειστικά 
διότι σχετίζονται με το επάγγελμά τους. Διαφο-
ρετικά, θα έκοβαν και λίγα εισιτήρια παραπάνω 
οι ταινίες τους, ξέρεις, τα έχουμε πει και σε 
πραγματικά νούμερα. Τι άλλο να σου πω; Μου 
είχε τηλεφωνήσει προ ημερών γνωστή μου να με 
ρωτήσει «τι είναι αυτό που γίνεται τη Δευτέρα 
στη Στέγη, έχω πάρει διάφορο κόσμο και κανείς 
δεν ξέρει να μου πει, αξίζει να πάει κανείς, είναι 
κάτι σοβαρό, τι βραβεία δίνουν, θα έχει κανά-
λια;», κάπως έτσι, καταλαβαίνεις…

http://www.iliaskyriazis.com/


PAGE 6 | FREE CINEMA | ISSUE#108

Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ  
ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΡΑΣ (2014) 
(LA BELLE ET LA BETE)

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένα παλικάρι που 
του ‘χει γίνει η μούρη σα 
λιονταριού και το κλα-
δεύει το τριαντάφυλλο για 
την τύπα με το μπλε το 
μαλλί που τα έφτιαχνε με 
την Αντέλ (μην κάνεις πως 
δε θυμάσαι…). Αν είχε σεξ, 
θα ήτανε ταινιάρα!

H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Ρομάντζο Φαντασίας
Σκηνοθεσία 
Κριστόφ Γκανς
Καστ 
Λεά Σεντού,  
Βενσάν Κασέλ,  
Αντρέ Ντισολιέ,  
Εδουάρδο Νοριέγα
Διάρκεια 
112’
Διανομή  
FEELGOOD

Η νεότερη κόρη ενός χρεοκοπημένου εμπόρου προ-
σφέρει τον εαυτό της σε μια πράξη αυτοθυσίας, για 
να σώσει την τιμή και τη ζωή του πατέρα της, κατα-
λήγοντας στα χέρια ενός μυστηριώδους κτήνους που 
έχει αποτραβηχτεί σε παραμυθένιο πύργο.

Το ερώτημα εδώ δεν είναι το αν γνωρίζεις το κλασικό παρα-
μύθι της Γκαμπριέλ-Σουζάν Μπαρμπό ντε Βιλνέβ (πρώτη 
δημοσίευση το 1740!), αλλά το πώς θα το δεις να ζωντανεύει 
στη μεγάλη οθόνη αυτή τη φορά. Ή, ακόμη, το αν χρειάζε-
ται να το ξαναδείς… Είναι κάπως ελιτίστικο να λέμε ότι η 
κινηματογραφική εκδοχή τού Ζαν Κοκτό, από το 1946, είναι 
η μοναδική που θα όφειλε κανείς να έχει παρακολουθήσει 
στη ζωή του ή ότι μετά από αυτήν… το χάος. Ναι, είναι 
δύσκολο να διώξεις από τη μνήμη την ομορφιά εκείνων των 
μαυρόασπρων εικόνων που φώτισε με τρόπο αξεπέραστο 
ο Ανρί Αλεκάν. Αν θέλεις να βάλεις ακόμη περισσότερα… 
εμπόδια σε μια νέα διασκευή, δε, η τεράστια επιτυχία της 
animated «Beauty and the Beast» (1991), από το studio 
της Disney, είναι ακόμη ένας κινηματογραφικός σταθμός 
που κάθε παιδί έχει δει και θα ξαναβλέπει, άπειρες φορές. 
Κοινώς, πρέπει να ήταν ένας άθλος για τον Κριστόφ Γκανς 
το εγχείρημα…

Η λέξη - κλειδί εδώ είναι και πάλι… η Disney. Ο παγκό-
σμιος εισπρακτικός θρίαμβος της «Αλίκης στη Χώρα των 
Θαυμάτων» (2010) του Τιμ Μπέρτον ενεργοποίησε όχι 
μονάχα μια τάση επιστροφής προς το κλασικό παραμύθι, 
αλλά έδωσε και τις αισθητικές «οδηγίες» ή ένα… manual, 
αν θέλεις, για τις μελλοντικές κινηματογραφικές απόπειρες 
στο είδος (τις είδαμε να εφαρμόζονται μέχρι και στο περ-
σινό «Οζ Μέγας και Παντοδύναμος» του Σαμ Ρέιμι). Αν 
και live action, το περιβάλλον αυτών των ταινιών μοιάζει 

του Ηλία Φραγκούλη

17 απριλΙΟΥ 2014
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ολοκληρωτικά ψηφιακό, πλέον. Το design 
προσεγγίζει το εξεζητημένο, με over the top 
«μεταλλάξεις» σκηνογραφίας και κοστου-
μιών περιόδου, δίχως αυτές να προδίδουν 
κάτι το ρεαλιστικό χρονολογικά. Όσο για το 
περιεχόμενο, τα διδάγματα είναι στερεοτυ-
πικά και τείνουν να «μιλάνε» σε οικογενει-
ακό ή εφηβικό κοινό. Ατυχώς, στην πορεία 
προσαρμογής σε τούτο το σύγχρονο πλαίσιο 
παραγωγής, πολλά από τα ψυχαναλυτικά, 
κρυφά επίπεδα ανάγνωσης των παραμυθιών 
εξαφανίζονται, παραδομένα στην αφέλεια 
της απλούστευσης. 
Ο Γκανς, γνωστότερος στο κοινό για τη 
θαυμάσια «Αδελφότητα των Λύκων» 
(2001), αγαπά αυτό το κράμα στυλιζαρίσμα-
τος, φανταστικού (ήταν ο ιδρυτής του περι-
οδικού Starfix στα 80’s!), κομιξάδικου και… 
(ε)ξωτικού με έναν μυστηριακό τρόπο και 
σε τούτη την «Πεντάμορφη και το Τέρας» 
επιχειρεί κάτι σα revival τής μικρής του φιλ-
μογραφίας, υπό το πρίσμα των χολιγουντια-
νών προτύπων που λέγαμε. Ούτως ή άλλως, 
ανέκαθεν τα ζήλευαν οι Γάλλοι αυτά. Τώρα, 
λοιπόν, με την ίδια σχεδόν τεχνολογία και 
τους… νόμους της αγοράς, ο Γκανς (που 
είχε περάσει και από τις ΗΠΑ για χάρη του 
«Silent Hill», το 2006) απαντά στην πρό-
κληση της άλλης πλευράς του Ατλαντικού 
με μια διάθεση… ρεβανσιστική, χρησιμοποι-
ώντας τή διεθνή γλώσσα του θεάματος για 
να μας πει «κοιτάξτε, μπορούμε κι εμείς». 
Και δεν το λέει άδικα.
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Η εισαγωγή τού φιλμ, που εξηγεί την κακο-
δαιμονία τού πατέρα της Μπελ, ξεφυλλίζε-
ται σαν παραμύθι που ζωντανεύει από το 
χαρτί και γεμίζει με CGI μαγεία την οθόνη, η 
εικονογράφηση του κλειστού σύμπαντος και 
του πύργου του Τέρατος προσφέρει αυτά 
που θα ζητούσες από ένα παραμύθι και οι 
λανθάνουσες δόσεις ρομαντισμού (από τα 
flashback της κατάρας στην οποία οφείλει 
τη μεταμόρφωσή του ο κεντρικός ήρωας 
μέχρι το ρόλο που πρόκειται να πάρει στη 
ζωή του η «αιχμάλωτη» κορασίδα) προσφέ-
ρουν μαθήματα ερωτικού ήθους στο target 
group της ταινίας, που, κακά τα ψέματα, το 
λες περισσότερο εφηβικό. Όταν ο κίνδυνος 
ή ο θάνατος έρχονται να διαταράξουν την 
ηρεμία στην αφήγηση του έργου, αισθάνε-
σαι την αυτοσυγκράτηση του Γκανς, που 
πρέπει να συμμαζέψει οτιδήποτε τρομα-
κτικό, δίχως να του αφαιρεί την αίσθηση του 
απειλητικού. Εκεί οι στόχοι φλερτάρουν με 
την αποτυχία και ένας πιο ενήλικας θεατής 
θα «προσγειωθεί» από την… υποχρέωση 
προς το παιδιάστικο. Εδώ, βέβαια, το απο-
καλούμε… «παραμυθένιο»! 
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Ως σινεμά φυγής, πάντα για πιο νεανικό 
κοινό, η «Πεντάμορφη και το Τέρας» αποτε-
λεί μια άρτια απάντηση προς τα αντίστοιχα 
χολιγουντιανά κατασκευάσματα, διαθέτει μια 
κάποια αγνότητα - παρά την υπερβολή των 
ψηφιακών εφέ - και σε μπλέκει στα δεσμά 
της ερωτικής της ιστορίας, ακόμη κι αν γνω-
ρίζεις πλήρως την εξέλιξη της ιστορίας. Στο 
φινάλε, μπορεί και να χρειάζεται να σου την 
ξαναδιαβάσουν, ασχέτως ηλικίας…

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Εκ του ασφαλούς απόδοση του κλα-
σικού παραμυθιού, για μια νεότερη 
γενιά θεατών που καταναλώνουν με 
απίστευτη όρεξη τα σημερινά ψηφι-
ακά εφέ, το φιλμ δεν εξαπατά κανέναν, 
αρκεί να μπαίνεις με τη διάθεση να… 
«παραμυθιαστείς». Το comic relief δε 
λειτουργεί σχεδόν ποτέ (εξαιρούνται 
τα τετράποδα τουτούνια) και αδικεί το 
στήσιμο μιας σχεδόν γοτθικής ατμό-
σφαιρας στο υπόλοιπο έργο. Μερίδα 
θεατών θα το αντιμετωπίσει ως κιτσάτο 
υπερθέαμα που δεν έπρεπε να υπάρχει. 
Είχανε Κοκτό και στο χωριό τους…
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imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DKceHuSrlbR8
http://www.imdb.com/title/tt2316801/
https://www.facebook.com/LaBelleEtLaBete.LeFilm
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Η ΤΙΝΚΕΡΜΠΕΛ  
ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ (2014) 
(THE PIRATE FAIRY)

Είδος 
Animation
Σκηνοθεσία 
Πέγκι Χολμς
Διάρκεια 
78’’
Διανομή  
FEELGOOD

της Βικτωρίας Μιχαήλ

Φαρμακοτρίφτρια, που ταράζει χωριό ξωτικών μ’ 
ενδιαφέρον για σκόνες υπερζωηρό, το σκάει, μετά 
από καιρό γυρνάει, και super εναιώρημά τους βου-
τάει. Πέντε κολλητές της που τους έκανε άλλ’ αντ’ 
άλλων τα νακ στο φτερό την κυνηγούν, κι αρχηγό 
σκιτζήδων κουρσάρων τη βρίσκουν - οι οποίοι, όμως, 
απώτερες βλέψεις εναντίον της διατηρούν. Το κορι-
τσομάνι με τη δικιά της, και μεταξύ τους, και μ’ όλη 
τη φάρα τους, πάλι θα τα βρουν;

Μεγάλε, καλά νέα: είναι η πρώτη φάση του franchise στην 
οποία θα πας τη μικρή υστέρω σου και - τουλάχιστον - θα 
αντέξεις. Ούτε το μαγικό χέρι του Τζον Λάσετερ (για πρώτη 
φορά στο στόρι, εκτός της παραγωγής) της Pixar δεν το 
σώζει, ωστόσο, απ’ το να κόψει αζυμούθιο προς τα χαρτο-
γραφημένα ύδατα που ξέρεις, σ’ αυτή την πέμπτη συνέχεια 
της ροζουλισιελβεραμάν καρτουνιάς, ένα πρόσω περιπέτειας 
χιούμορ και συναισθημάτων εκ νέου girl power φευγιών 
μετά προσωπικών ανησυχιών, τώρα και εκτός νόμου περιπε-
τειών, μεταξύ νεράιδων κυνηγητών, κρυπτοκινήτρων αρσε-
νικών και «όλες για μία και μία για όλες» fantasy ανασκευα-
στικών επανασυσφικτικών μαγκιών. 

Έστω κι έτσι, Barbie κάτσε στο αμπάρι και φάε τη σκόνη 
της, εφόσον σπαθίζουν τον αέρα το συχνά λεπτεπίλεπτο 
πενάκι, διακόσμων κυρίως (με απαύγασμα το πασπαλισμένο 
«πέταγμα» πλοίου), η ζουζουνιάρα σκηνοθεσία με ρεσάλτα 
από όλες τις μεριές στη φωτογραφία, γκαγκ όπως το παλτό 
τύπου «Αόρατος Άνθρωπος», σιλουέτες με διόλου ξύλινο 
πόδι όπως το fun πλήρωμα θαλασσινών - ρεμαλιών και το 
γούτσου γούτσου κροκοδειλάκι της προσκολλήσεως από 
τ’ αυγό, ενώ το τραγουδιστικό χορευτικό νούμερο σκούνας 
σηκώνει παραδοσιακά ψηλά το κατάρτι και η επανανταλ-
λαγή ταλέντων του αλαφροΐσκιωτου παρεακίου ξιφομαχεί 

η γνωμη του mr. klein

Παίζει σε λαμπάδα; Στον 
Επιτάφιο φουντώνω. 
Μαλλιά.

17 απριλΙΟΥ 2014
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ανδραγαθηματικά για το «τέλος καλό, όλα 
καλά». 
Δεν πάνε όλα πρίμα, μολοντούτο. Το άφαντο 
μετατροπή-κι-έτσι 3D δε ρίχνει κάβους στον 
αμφιβληστροειδή ούτε σε ένα πλάνο (παι-
δούλες, γλιτώστε τον μπαμπά και τη μαμά 
από το extra έξοδο). Στο γάντζο μεταγλώτ-
τισης (έξω την... ακούνε με Μέι Γουίτμαν, 
Κριστίνα Χέντρικς, Τομ Χίντλστον και Λούσι 
Λιου; Εδώ Ευγενία Δημητροπούλου, Ιωάννα 
Πηλιχού, Κατερίνα Τσάβαλου, Γιούλικα Σκα-
φιδά) η βοκαλιστική νωθρότητα της Τζένης 
Θεωνά και το σπικάρισμα αντί υποκριτικής 
της Αφροδίτης Σημίτη κάνουν ακατάλληλα 
μπαμ. Η αντιαλχημεία δραματουργίας στην 
πιλάλα μια κι έξω καταστάσεων (εξ)υπη-
ρετεί το επίπεδο κατανόησης και κάνει τα 
γούστα τού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης fan 
club της σειράς. Κυρίως: η μη αγγιγμένη από 
ραβδάκι ίντριγκα ενέδρας κουμασιών και το 
αρμένισμα των περί μεταμέλειας (που επα-
νορθώνει για κάθε σφάλμα) / φιλίας (που 
κάνει θαύματα) / αγαθοεργίας (που νικάει 
το κακό) βολικών διδαγμάτων ζητάει μερτικό 
από ξένο θησαυρό. 



PAGE 17 



PAGE 18 | FREE CINEMA | ISSUE#108

Ποιανών; Του μύθου του Πίτερ Παν (λίκνου 
της Τίνκι - what goes around, comes around, 
που θα’ λεγε κι ο Τζ. Μ. Μπάρι), του «Ψυχρά 
κι Ανάποδα» (η Έλσα του οποίου κατόπιν 
νίλας τραβάει ζόρι και, τελικά, συμμορφώ-
νεται αγαπησιάρικα όπως η Ζαρίνα, καλή 
ώρα), και του «Οι Πειρατές της Καραϊβι-
κής: Σε Άγνωστα Νερά» (εντάξει, κανένας 
θησαυρός εδώ, αλλά η μελαχρινή κοψιά της 
Πενέλοπε Κρουθ ως κόρης του Μαυρογένη 
έχει... βουτηχτεί για το look της κακιάς ηρω-
ίδας εδώ), με τα δύο τελευταία φιλμ - πηγές 
έμπνευσης, καθόλου τυχαία, ναυαρχίδες της 
Disney, το toon καρνάγιο της οποίας βγάζει 
κι αυτό το μπρίκι. Γι’ αυτό «Η Τίνκερμπελ 
και οι Πειρατές» πλέουν ακύμαντα μεν αλλά 
κάπως στα ρηχά, παρότι δεν είναι μόνο για 
τις τσιρίδες των λιλιπούτειων θηλυκών. Εάν 
σας παίρνουν απ’ το χεράκι...

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

... και ξέρετε τι ρόλο (και τι γνώρισμα) 
βαράνε η Ίριδα / η Βίντια / η Ροζέτα / 
η Φλώρα και πάει λέγοντας, έχετε βάλει 
ήδη τα καλά σας φουστανάκια για την 
προβολή. Αγοράκια; Λόγω του πατιρντί σε 
φάση «μαύρη σημαία με νεκροκεφαλή» 
(not), ακόμη και εσείς μπορεί να κάνετε 
λίγο χάζι. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδε-
μόνων όλων σας, που έχετε πάει σέρνο-
ντας στην αίθουσα, μη σας πω ότι (αν δεν 
είναι της κουλτούρας) γενικά θα το χαρεί. 
Τσούρμο μαντράχαλων του κινούμενου 
σχεδίου, μπαρκάρετε αλλά μην περιμέ-
νετε κατορθώματα εδώ. Όλοι οι υπόλοι-
ποι, ρότα γι’ αλλού.
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official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.disney.gr/disney-fairies/
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DEt4zsoUNb_0
http://www.imdb.com/title/tt2483260/
https://www.facebook.com/TinkerBellTheMythicalIsland
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ΝΤΟΜ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ (2013) 
(Dom Hemingway)

του Γιάννη Σμοΐλη

Έχοντας περάσει 12 χρόνια στην ψειρού επειδή κρά-
τησε το στόμα του κλειστό, ο Ντομ επιστρέφει στους 
δρόμους του Λονδίνου για να διεκδικήσει όσα του 
στέρησαν.

Ένα από τα πιο «κουρασμένα» κινηματογραφικά υποείδη 
της τελευταίας δεκαπενταετίας πρέπει να είναι η κωμική 
γκανγκστερική περιπέτεια, και δη η βρετανική. Ό,τι ξεκίνησε 
ως πολλά υποσχόμενο, φρέσκο και διαφορετικό με τις «Δυο 
Καπνισμένες Κάνες» (1988) του Γκάι Ρίτσι, μοιάζει πλέον 
οδυνηρά επαναλαμβανόμενο, αστόχαστα επιπόλαιο και - το 
χειρότερο όλων - «ασφαλές». Η συνταγή γνώριμη, τα υλικά 
συγκεκριμένα, κανένα ρίσκο. Με την εξαίρεση του συναρ-
παστικού «Ερωτικού Κτήνους» (2001) που μας σύστησε 
στο ιδιαίτερο ταλέντο τού Τζόναθαν Γκλέιζερ, η θεματολογία 
«Εγγλέζος gangster που βγαίνει απ’ τη στενή κι αναζητά τον 
χαμένο χρόνο», φαίνεται να τα ‘χει φάει τα ψωμιά της. Κι 
επειδή ο Ρίτσαρντ Σέπαρντ, ο σκηνοθέτης του «Ντομ Χέμιν-
γουεϊ», δεν είναι Γκλέιζερ, ούτε καν Ρίτσι, όλη αυτή η «style 
over substance» υπερβολή που δεν υποστηρίζεται, ούτε καν 
στοιχειωδώς, από ένα δομημένο, έστω υποτυπωδώς, σενάριο, 
γρήγορα καταντάει εξουθενωτική. 

Έχουμε να κάνουμε με χαρακτηριστική περίπτωση κακοχω-
νεμένων επιρροών και ισχνού (για να μην πούμε μηδενικού) 
προσωπικού ταλέντου. Βλέπεις, το σινεμά του Κουέντιν 
Ταραντίνο, μέχρι ένα σημείο μπορεί να γεννήσει ανεκτά απο-
παίδια, μετά από τόση αφαίμαξη, όμως, αρχίζει να δείχνει κι 
αυτό τα όρια του. Όλες οι παραπομπές στην cool υποκουλ-
τούρα του εγκλήματος (που - τόσα χρόνια και μετά από τόσες 
απομιμήσεις - βαρέθηκε μέχρι κι ο μέσος θεατής να αναγνω-
ρίζει) και το διονυσιακό lifestyle των μαφιόζων, είναι εδώ και 
κάνουν το «Ντομ Χέμινγουεϊ» κατευθείαν οικείο, με την κακή 
έννοια, όμως. Το στοιχείο της έκπληξης πάει περίπατο πια, 

η γνωμη του mr. klein

Πας να δεις εργάκι με 
Brit λέρα και έγκλημα και 
σου βγαίνει η κόρη που δε 
μιλάει στον μπαμπά της, 
με τη μάνα στο μνήμα! Κι 
ο αρχικακοποιός ο αραπάς 
θέλει να του κάνει τα τρία 
δύο γιατί ο Ντομ του είχε 
φάει το γάτο όταν ήτανε 
παιδί! Για πιστολίδι!

Είδος 
Κομεντί Υποκόσμου
Σκηνοθεσία 
Ρίτσαρντ Σέπαρντ
Καστ 
Τζουντ Λο,  
Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ,  
Εμίλια Κλαρκ,  
Κέρι Κόντον
Διάρκεια 
93’
Διανομή  
ODEON

17 απριλΙΟΥ 2014
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με το που ξεκινάνε τα μπινελίκια με βρετα-
νική προφορά. Και δεν είναι μόνο η πλοκή. 
Κυρίως η σκηνοθεσία φαντάζει ολοκληρω-
τικά δουλοπρεπής απέναντι στα πρότυπά 
της. Τα απότομα κοψίματα, οι μεσότιτλοι, η 
χρωματική παλέτα, όλα μοιάζουν ρυθμισμένα 
στον αυτόματο πιλότο. Πάρε και ροκιές 
στο soundtrack, πάρε και στυλιζαρισμένες 
βιαιοπραγίες, πάρε εξυπνακίστικες ατάκες. 
Τα ανακατεύουμε μεταξύ τους κι έτοιμο το 
προϊόν. Αυτό είναι το πρόβλημα του «Ντομ», 
τελικά: μοιάζει υπερβολικά με προϊόν.
Οι κινηματογραφικοί ήρωες του Ταραντίνο 
επέβαλαν τη δημιουργική τρέλα, την ασέ-
βεια και τον τσαμπουκά τους, ακριβώς γιατί 
αδιαφόρησαν για τις νόρμες. Το mainstream 
βάλθηκε να «μασάει» επειδή παρεξήγησε 
αυτή τους την αναίδεια (σπουδαία αρετή - αν 
με ρωτάς - για έναν καλλιτέχνη) και την είδε 
σαν μια νέα πρόταση. Δεν ήταν αυτό μόνο, 
ήταν μια ολόκληρη επαναδιαπραγμάτευση 
με το παλιό, το καθιερωμένο, το καθολικά 
«σεβαστό», με όρους διαφορετικούς, τους 
δικούς τους. Ο σκηνοθέτης του «Ντομ Χέμιν-
γουεϊ», όμως, παραείναι καλό παιδί για να 
πάει κόντρα στους δασκάλους του. Σκύβει 
το κεφάλι και ακολουθεί τα διδάγματά τους. 
Τίποτα καλό δεν προκύπτει για την ταινία 
του από μια τέτοια στάση. Και δεν έχει καν 
τα κότσια να αναπαραγάγει τον κυνισμό 
τους. Η αθυρόστομη πλάκα και το επίπλαστα 
αμοραλιστικό κλίμα, σταδιακά υποχωρούν 
για να αποκαλύψουν συναισθηματικές απο-
χρώσεις που και αταίριαστες είναι με ό,τι έχει 
προηγηθεί, και αθέλητα αστείες. 
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Ο μόνος που οριακά διασώζεται από το 
ναυάγιο είναι ο Τζουντ Λο. Με μια μανι-
ακή ενέργεια, αποχαλινωμένος, εκρηκτι-
κός, δίνει την αίσθηση πως έχει επενδύσει 
πολλά στο φιλμ. Είναι σίγουρα ορεξάτος και 
πιθανότατα νομίζει ότι συμμετέχει σε κάτι 
σημαντικό. Κάτι που δεν τον εμποδίζει να 
βρίσκεται σε ένα over the top ερμηνευτικό 
παραλήρημα που, κι αν ακόμα αναγνωρίσεις 
τη δύναμή του, ενδέχεται να σε εξαντλήσει 
από ένα σημείο και μετά. Αυτό σε περίπτωση 
που δεν έχεις ήδη απηυδήσει με την αντι-
παθητική αυταρέσκεια ενός φιλμ που λέει 
μόνο ασυναρτησίες αλλά νομίζει πως είσαι 
υποχρεωμένος να ακούσεις μόνο και μόνο 
γιατί… γκαρίζει μέσα στο αυτί σου.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Θορυβώδες και ανούσιο, το «Ντομ Χέμιν-
γουεϊ» δεν μπορεί να λειτουργήσει καν 
σαν μια αξιοπρεπής (έστω και χιλιοειπω-
μένη) γκανγκστερική ιστορία. Ο Τζουντ 
Λο προσπαθεί αλλά τα αφηγηματικά προ-
βλήματα και το σενάριο - «σουρωτήρι», 
μαζί με την ταινία, τον τραβάνε κι αυτόν 
στον πάτο.
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official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.foxsearchlight.com/domhemingway/
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Du1izaIH269E
http://www.imdb.com/title/tt2402105/
https://www.facebook.com/iamdomhemingway
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OLDBOY (2013)

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

Αντιπαθής μέθυσος τύπος φυλακίζεται για 20 χρόνια 
από άγνωστο θύτη σε δωμάτιο μυστηριώδους motel, 
φορτωμένος άδικα τη δολοφονία της γυναίκας του. 
Όταν εξίσου μυστηριωδώς αφήνεται ελεύθερος, θα 
πρέπει να ανακαλύψει το λόγο τόσο του εγκλεισμού 
όσο και της φαινομενικά αδικαιολόγητης απελευθέ-
ρωσής του, αλλά και να επανενωθεί με την ενήλικη 
πια - και άφαντη - κόρη του.

Τι μπορεί να ορίσει ένα καλό remake; Το πόσο πιστό είναι 
στην αρχική έκδοση; Το πόσο νεωτεριστικά προσεγγίζει ένα 
κλασικό θέμα; Το πόσο καλά «μεταφράζει» την πραγματι-
κότητα του αυθεντικού φιλμ στον κόσμο μιας άλλης εποχής 
/ κοινωνίας; Ή, μήπως, το πόσο οικονομικά προσοδοφόρο 
καταλήγει να είναι;

Επαναπροσδιορίζοντας την αρχική ερώτηση, πόσο χρήσιμο 
μπορεί να είναι ακόμα κι ένα καλό (ανάλογα με το πώς το 
ορίζει, τελικά, κανείς) remake; Τι είναι αυτό που του δίνει 
νόημα ύπαρξης; Η πρόθεση να κάνει γνωστή την ιστορία σε 
ένα μεγαλύτερο κοινό, η προσπάθεια να βρεθούν νέες δια-
στάσεις σε μια καθιερωμένη πλοκή ή η ξαφνική δυνατότητα 
προς νέους ηθοποιούς να δοκιμαστούν σε εμβληματικούς 
ρόλους;

Το «Oldboy» του Παρκ Τσαν-Γουκ είναι μια τυπική περί-
πτωση «ιερής αγελάδας» στο φιλμικό σύμπαν (και δίκαια, 
καθώς η ταινία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρα-
γωγές - παγκόσμια - της προηγούμενης δεκαετίας), ακόμα 
και η είδηση πιθανού remake του οποίου μπορεί να οδηγήσει 
σε πόλεμο και επιθετικά σχόλια από τους (υπεράριθμους) 
οπαδούς του. Ο Σπάικ Λι, αρχικά, επεχείρησε να αντεπεξέλ-
θει στις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν τον ενδιέφερε 
η ιδέα τού remake αλλά η επανεξέταση του αρχικού υλικού, 
δηλαδή του manga που διασκεύασε ο Παρκ Τσαν-Γουκ (και 

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας μέθυσος και 
τον βουτάνε και τον κλεί-
νουν σ’ ένα δωματιάκι, 
τύπου αμερικανιά μοτέλ, 
και τον ταΐζουν κινέζικο 
για 20 χρόνια. Και μετά 
τον βγάζουν έξω. Άλλοι 
πάνε σε διατροφολόγους.

Είδος 
Θρίλερ
Σκηνοθεσία 
Σπάικ Λι
Καστ 
Τζος Μπρόλιν,  
Ελίζαμπεθ Όλσεν,  
Σάρλτο Κόπλεϊ,  
Σάμιουελ Λ. Τζάκσον,  
Μάικλ Ιμπεριόλι
Διάρκεια 
104’
Διανομή  
FEELGOOD

17 απριλΙΟΥ 2014
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το έκανε ακόμα πιο έντονο και τραγικό, 
αλλάζοντας την κομιξική αιτιολόγηση των 
γεγονότων). Δυστυχώς, όμως, τα (κατά τα 
άλλα καλόγουστα) αρχικά credits της ται-
νίας «αδειάζουν» κανονικότατα το Σπάικ Λι: 
παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις, το αμε-
ρικανικό «Oldboy» είναι «βασισμένο στην 
κορεάτικη ταινία του Παρκ Τσαν-Γουκ».
Επομένως, επανερχόμενοι στις αρχικές μας 
ερωτήσεις, ναι, το καινούργιο «Oldboy» 
είναι απόλυτα πιστό στην αρχική ταινία. 
Μικρές παραλλαγές υπάρχουν (στον αριθμό 
των ετών «φυλάκισης», στην ενσωμάτωση 
της σύγχρονης αμερικανικής ιστορίας στο 
μοντάζ τού εγκλεισμού, στο επάγγελμα του 
κύριου γυναικείου χαρακτήρα, στις μικρές 
τεχνολογικές εξελίξεις που βοηθούν στη 
διαλεύκανση του μυστηρίου, στη μερική 
αλλοίωση της αιτίας ολόκληρης της ιστορίας, 
ίσως για πρόκληση μεγαλύτερου σοκ), αλλά 
η ουσία παραμένει η ίδια. Η εξέλιξη της 
ιστορίας ακολουθεί κατά γράμμα τους ίδιους 
σταθμούς, τις ίδιες ανατροπές, τις ίδιες 
σεκάνς - σήματα κατατεθέντα. Η κλασική 
σκηνή όπου ο κεντρικός χαρακτήρας ανοίγει 
δρόμο με το τσεκούρι του μέσα στο εχθρικό 
πλήθος σκορπώντας πτώματα είναι ακόμη 
εδώ (αν και, ειρωνικά, προσπαθεί να «ανέ-
βει» επίπεδο, επεκτείνοντας τη δράση σε 
περισσότερους ορόφους), η ερωτική σκηνή 
που είναι το κομβικό σημείο της ιστορίας 
εξακολουθεί να αποτελεί κομμάτι του menu 
και η επεξηγηματική λύση του μυστηρίου 
κινείται απόλυτα στα ίδια θεματικά μονο-
πάτια. Εκτός από την αυτονόητη αλλαγή 
της γλώσσας, τίποτα δε μαρτυρά ενδείξεις 
νεωτερισμού, πρωτοτυπίας ή φρέσκιας προ-
σέγγισης. Αυτό που, αντιθέτως, προσφέρει 
ο Σπάικ Λι είναι ένα ξαναζεσταμένο θέαμα, 
ενδεχομένως ικανό - θεματικά - να σοκά-
ρει κάποιον αμύητο. Παραμένει, όμως, μια 
ανούσια επανάληψη για όποιον έχει και την 
παραμικρή ιδέα σχετικά με το πρωτότυπο 
κορεάτικο φιλμ.



PAGE 29 



PAGE 30 | FREE CINEMA | ISSUE#104

Ταυτόχρονα, μαζί με την ταυτότητα των 
πρωταγωνιστών του, ο Λι «αμερικανοποιεί» 
και τις συμπεριφορές τους. Αφαιρεί κάθε 
υπόνοια λεπτότητας από τις αντιδράσεις 
τους, δυναμώνει την ένταση των κραυγών 
τους, μεγεθύνει τα ελαττώματά τους, σβή-
νει τα γκρίζα για να κατηγοριοποιήσει πιο 
εύκολα τα πράγματα σε λευκό και μαύρο και 
εστιάζει στη βία, αγνοώντας τη συναισθη-
ματική διάσταση των γεγονότων. Μέσα στην 
υπερβολική αποτύπωση του δράματος, η 
ταινία πλησιάζει περισσότερο μια σάτιρα του 
αρχικού «Oldboy» παρά ένα γνήσιο remake. 
Ο Τζο του Τζος Μπρόλιν καταλήγει απλά 
ένας αδικημένος χαρακτήρας σε μια ακόμα 
ταινία εκδίκησης που μπορούμε να πετύ-
χουμε το βράδυ στο τηλεοπτικό zapping - με 
την προσθήκη ενός ανατρεπτικού (αλλά ήδη 
γνωστού) φινάλε. Ενός φινάλε που ακολου-
θεί μία από τις πιο άβολες επεξηγηματικές 
σκηνές που έχουμε δει τελευταία στο σινεμά, 
δείγμα κακού μοντάζ, απλοϊκής προσέγγι-
σης και ανέμπνευστης αποτύπωσης. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι στην ταινία δεν είναι το 
πρόβλημα ούτε ο Μπρόλιν ούτε η Ελίζαμπεθ 
Όλσεν (ικανότατοι ηθοποιοί και οι δύο), 
αλλά η ανυπαρξία σκηνοθετικού οράματος 
και σχετικής ικανότητας - και η άγνοια της 
έλλειψης και των δύο.
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Πασχίζω, λοιπόν, να βρω το λόγο που θα 
δικαιολογούσε την ύπαρξη του αμερικανικού 
«Oldboy», πέρα από το προφανές σερβίρι-
σμα σε ένα αγνώμον κοινό που απλά επι-
θυμεί θέαμα, κάτι, όμως, που, ως πρόθεση, 
καταλήγει απόλυτα υποτιμητική για το ίδιο 
το κοινό. Γιατί, στην τελική, το φιλμ ούτε 
επανερμηνεύει προκλητικά τις λεπτομέρειες, 
ούτε ξεφεύγει από την αναμενόμενη εξέλιξη, 
ούτε εκπλήσσει το θεατή κάνοντας τα πράγ-
ματα έστω «αλλιώς». Η εισπρακτική απο-
τυχία της ταινίας στο εξωτερικό, ευτυχώς, 
έδειξε ότι το κοινό δεν την «πατάει» τόσο 
εύκολα, στερώντας της τη μοναδική ευκαιρία 
να προσεγγίσει έστω αυτή την παράμετρο 
τού ορισμού ενός καλού - ή / και χρήσιμου 
- remake. Τουλάχιστον, σε αυτή την εκδοχή 
επιβιώνει το χταπόδι. Και είχαμε και Σαρα-
κοστή, φαντάσου.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Μόνο αν ήσουν αγέννητος όταν προβλή-
θηκε το κορεάτικο «Oldboy» στους κινη-
ματογράφους και τώρα είσαι άνω των 18. 
Καταλαβαίνεις, δηλαδή.
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official site

official trailer

imdb

link me

http://oldboyfilm.tumblr.com
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVd20pywMXuY
http://www.imdb.com/title/tt1321511/
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ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ (2014) 
(Transcendence)

η γνωμη του mr. klein

Ο Τζόνι Ντεπ τεζάρει, 
παραδίδει την ψυχή του 
στο διαδίκτυο και γίνε-
ται κάτι σα Θεός, αλλά 
είναι μια τρομοκρατική 
οργάνωση που λέει πως 
η τεχνολογία είναι κακό 
πράγμα και θέλει να τον 
βγάλει από τη πρίζα. Πες 
όχι στα νηστίσιμα.

Είδος 
Επιστημονικής Φαντασίας
Σκηνοθεσία 
Γουόλι Πφάιστερ
Καστ 
Ρεμπέκα Χολ,  
Τζόνι Ντεπ,  
Πολ Μπέτανι,  
Μόργκαν Φρίμαν,  
Κέιτ Μάρα,  
Κίλιαν Μέρφι,  
Κλίφτον Κόλινς Τζ.
Διάρκεια 
119’
Διανομή  
ODEON

Ο οραματιστής, ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη δρ. 
Γουίλ Κάστερ αργοπεθαίνει μετά από επίθεση τρομο-
κρατών, οι οποίοι είναι εναντίον της τεχνολογίας. Η 
σύζυγος και ο κολλητός του, αμφότεροι επιστήμονες 
- συνεργάτες του, τον πείθουν να μεταφέρει τη συνεί-
δησή του στον κυβερνοχώρο. Τα καταφέρνουν, αλλά 
ό,τι επακολουθεί φέρνει τη συντέλεια του κόσμου 
όπως τον ξέρουμε…

Από πού να πιάσεις και από πού να αφήσεις αυτή την ται-
νία; Από τον Ντεπ που υποτίθεται πως πρωταγωνιστεί, αλλά 
πλην ενός - με το ζόρι - 15λεπτου, το μόνο που κάνει είναι 
να δίνει μονότονη φωνή στη μονόχνωτη virtual εκδοχή 
/ προσωπογραφία του σε hi-tech monitor, και είναι τόσο 
ανέμπνευστος, που κάνει τη (φωνητική) ερμηνεία του στο 
animated «Rango» να μοιάζει με απαύγασμα της υποκρι-
τικής τέχνης; Από την ουσιαστική πρωταγωνίστρια Χολ, 
που πασχίζει φιλότιμα, αλλά μάταια να φορτίσει με βάθος, 
κίνητρα και χαρακτήρα τη σύζυγο του Κάστερ / Ντεπ, Έβε-
λιν, καθώς η υπερβολική αγάπη της για το σύντροφό της 
και η επιθυμία της να αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο 
δηλώνονται απλά και φευγαλέα στους διαλόγους και ποτέ 
δε γίνονται εμπειρία, ώστε να αιτιολογήσουν την απόφασή 
της να… μονάσει, μετακομίζοντας στα έγκατα της γης, υπη-
ρετώντας αδιαμαρτύρητα (για τουλάχιστον 2 χρόνια) τον… 
CGI πλέον σύντροφο της στο σφόδρα αμφιλεγόμενης ηθικής 
και ύποπτης πραγματοποίησης (αφού τα εκατομμύρια του 
κόστους που μαζεύει διαδικτυακά ο Κάστερ, σαφώς και δεν 
είναι δικά του ή δικά της), αλαζονικό σχέδιό του απόλυτης 
κυριαρχίας; 

Από τους τρομοκράτες, που ποτέ δεν καταλαβαίνεις γιατί 
ακριβώς τρέφουν τόσο μεγάλο μένος κατά της τεχνολο-
γίας ώστε να είναι διατεθειμένοι να τολμήσουν αποστολές 

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

17 απριλΙΟΥ 2014
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αυτοκτονίας (ο τύπος με τη δηλητηριασμένη 
τούρτα!) ή να διακινδυνεύσουν τη σύλληψη 
από την αστυνομία (ο Τζέιμς Τόμας του 
περαστικού Λούκας Χάας που πυροβολεί 
τον Κάστερ), ή πού βρήκαν χρηματοδότηση 
και διασυνδέσεις ώστε όχι μόνο να πραγμα-
τοποιούν τις hi-tech και μη αποστολές τους, 
αλλά και να εξαφανίζονται από προσώπου 
γης εν ριπή οφθαλμού, ή πώς και γιατί η - 
άχρωμη, άοσμη και αγέλαστη - Μπρι της 
Μάρα έγινε ηγέτις τους, αλλάζοντας ξαφ-
νικά χρώμα στο μαλλί; Από τον Μπέτανι και 
κυρίως το Φρίμαν και το Μέρφι, που απλά 
περιφέρονται ανεκμετάλλευτοι, σε ρόλους 
στους οποίους θα τα κατάφερνε εξίσου… 
καταχρηστικά οποιοσδήποτε τυχάρπαστος 
κομπάρσος; Από τα αναίτια πισωγυρίσματα 
στο χρόνο τής αρχής και του τέλους, που 
δε συμβάλλουν σε τίποτα περισσότερο από 
το να κάνουν το όλο εγχείρημα πιο προ-
βλέψιμο; Από τη με παρωπιδισμό, αβίαστη, 
αδικαιολόγητη και ακραία καταδίκη (ως εξο-
λοθρευτή θεού) της τεχνολογίας γενικά και 
της τεχνητής νοημοσύνης ειδικά, την οποία 
δεν καταφέρνει να ακυρώσει το ανατρεπτικό 
(και καλά), ουρανοκατέβατα οικολογικό, 
ρομαντικό (καθώς η κάμερα πετά όλο δέος 
πάνω από βουνά, ποτάμια και θάλασσες) και 
κατά λάθος αστείο φινάλε; 
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Από το σενάριο που εκτός από τις απύθμενες 
τρύπες στους χαρακτήρες και στην αφήγηση 
βρίθει και ουκ ολίγων παραλογισμών (από 
την αδυναμία τού FBI να εντοπίσει εξαρ-
χής τη βάση τού Κάστερ, παρά τα αμέτρητα 
hi-tech panel που έχει στήσει στη μέση του 
πουθενά, στην εποχή του Μεγάλου Αδελ-
φού που ζούμε, μέχρι την εύκολη απόφαση 
των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ να 
συνεργαστούν με τρομοκράτες!); Ή από τον 
ορκισμένο υπέρμαχο του φιλμ ενάντια στις 
ψηφιακές κάμερες, μόνιμο συνεργάτη του 
Κρίστοφερ Νόλαν, βραβευμένο με Όσκαρ 
διευθυντή φωτογραφίας, Πφάιστερ, που 
σε αυτό το… ξεπλυμένο σκηνοθετικό του 
ντεμπούτο δεν πείθει ούτε ως σκηνοθέτης, 
ούτε ως διευθυντής φωτογραφίας, ούτε καν 
ως υπέρμαχος του φιλμ; Καλύτερα, λοιπόν, 
να μην την πιάσεις αυτή την ταινία. Να την 
αφήσεις.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Όχι. Σε καμία περίπτωση. Ακόμα και αν 
είσαι ορκισμένος fan της επιστημονι-
κής φαντασίας. Δες καλύτερα ξανά τον 
«Εξολοθρευτή 2: Ημέρα Κρίσης» του 
Τζέιμς Κάμερον ή έστω το τηλεοπτικό 
«Revolution». Οι πράσινες πυγολαμπίδες 
τού τελευταίου βγάζουν πολύ περισσό-
τερο νόημα ως nanotech, από τις εκ του 
χώματος εκπορευόμενες, γκρίζες φλέβες 
του Κάστερ.
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official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.transcendencemovie.com
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D280qnrHpuc8
http://www.imdb.com/title/tt2209764/
https://www.facebook.com/TranscendenceMovieFanPage
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ΑΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΑΝΗΣ 
ΠΟΡΤΑΣ (2014) 
(THAT AWKWARD MOMENT)

Είδος 
Ρομαντική Κομεντί
Σκηνοθεσία 
Τομ Γκόρμικαν
Καστ 
Ζακ Έφρον,  
Μάικλ Μπ. Τζόρνταν,  
Μάιλς Τέλερ,  
Ίμοτζεν Πουτς,  
Μακένζι Ντέιβις,  
Τζέσικα Λούκας,  
Άντισον Τίμλιν
Διάρκεια 
94’
Διανομή  
VILLAGE FILMS

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Τρεις φίλοι που ζουν στο Μανχάταν, ορκίζονται να μεί-
νουν εργένηδες και να ρίξουν στο κρεβάτι όσες περισ-
σότερες γκόμενες μπορούν. Θα βρεθούν, όμως, οι 
αντίστοιχες γυναίκες που θα τους κάνουν να αλλάξουν 
γνώμη ή τουλάχιστον να κλονίσουν τη στάση τους.

Αν οι πρωταγωνίστριες ήταν γυναίκες, θα έπαιζαν η Κάθριν 
Χάιγκλ, η Κέιτ Χάντσον και η Ανν Χάθαγουεϊ (πριν από το 
Όσκαρ…). Τόσο chick flick είναι τα «Αγόρια της Διπλανής 
Πόρτας» (που στην ελληνική τους απόδοση ακούγονται σαν 
gay porn). Ο πρωτότυπος τίτλος είναι πιο ευρηματικός. Το 
«That Awkward Moment», αυτή η αμήχανη στιγμή, είναι 
η στιγμή που μια γυναίκα αρχίζει μια ερώτηση με το «λοι-
πόν....». Λοιπόν.... πού πάει η σχέση μας; Λοιπόν... τι βλέπεις 
να γίνεται με εμάς; Λοιπόν... η ταινία βλέπεται; Στις δύο πρώ-
τες ερωτήσεις, οι κεντρικοί χαρακτήρες δαγκώνονται και την 
κάνουν. Στην τρίτη, το ίδιο κάνεις κι εσύ. 

Ο πρωτοεμφανιζόμενος Τομ Γκόρμικαν προσπαθεί να κάνει 
ελκυστικό ένα ανακάτεμα με λίγο «Sex and the City», 
λίγο «Hangover» και λίγο από τις ταινίες του Τζαντ Άπα-
τοου και των προστατευομένων του. Δεν τα καταφέρνει. Οι 
ήρωές του ακολουθούν τους κανόνες της αναληθοφάνειας 
που χαρακτηρίζει τις ρομαντικές κομεντί, δηλαδή είναι νέοι, 
κάνουν δουλειές όπως σχεδιαστές για εξώφυλλα βιβλίων, 
μένουν σε σπίτια αρκετά πιο πάνω από τις πραγματικές 
οικονομικές τους δυνατότητες και κάθε βράδυ… βγαίνουν και 
πίνουν στα bars. 

Το σενάριο παρακολουθεί τους τρεις κολλητούς μετά από το 
χωρισμό του ενός με τη γυναίκα του. Είναι η στιγμή που θα 
πάρουν τον περίφημο όρκο. Θα τον πατήσουν, όμως, και οι 
τρεις. Ο Τζέισον (Ζακ Έφρον) όταν γνωρίσει την Έλι, που 
είναι σέξι και αστεία και εξακολουθεί να τον θέλει ακόμη 
κι όταν φέρεται σα μαλάκας, ο Ντάνιελ (Μάιλς Τέλερ), που 

η γνωμη του mr. klein

Αν ήταν έτσι η διπλανή 
μου πόρτα, θα είχε μπει 
καινούργιο ενοικιαστήριο 
στο διαμέρισμα.

17 απριλΙΟΥ 2014
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είναι κάτι σαν τον Τσάντλερ από τα «Φιλα-
ράκια» και την πατάει με την Τσέλσι, μια 
κοπέλα τόσο cool που μοιάζει να είναι… one 
of the guys και, τέλος, ο Μάικι (Μάικλ Μπ. 
Τζόρνταν), ο σοβαρός γιατρός, που υποκύ-
πτει στο σεξ με τη γυναίκα του, η οποία μόλις 
τον χώρισε επειδή βρήκε άλλον. 
Ο Γκόρμικαν προσπαθεί να κάνει την ιστο-
ρία ταυτόχρονα ρομαντική και τολμηρή, με 
σεξουαλικά αστεία και πολλές σκηνές που 
αφορούν γεννητικά όργανα. Στην πραγμα-
τικότητα, λίγα είναι τα τολμηρά στοιχεία και 
οι σκηνές σεξ είναι διαρκώς «ντυμένες», με 
την εξαίρεση της επίδειξης των κοιλιακών 
τού Έφρον που, αν και ταλαντούχος, όπως 
έχει δείξει αλλού, εδώ δεν έχει και πολλά να 
κάνει. Το ίδιο ισχύει για τον Τζόρνταν και τον 
Τέλερ, ο οποίος κάπου καταφέρνει να ξεχω-
ρίσει. Αν χαμογελάσεις μια-δυο φορές, αξίζει 
να περάσεις μιάμιση ώρα παρακολουθώντας 
ψεύτικους χαρακτήρες και dudes που δια-
φοροποιούνται από τις αντίστοιχες κινημα-
τογραφικές γκόμενες, επειδή όταν έχουν τις 
μαύρες τους κατεβάζουν το κουβαδάκι του 
παγωτού μαζί με λίγο ουίσκι; Μάλλον όχι.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν αναρωτιέσαι πώς μοιάζει ένα chick 
flick με άνδρες πρωταγωνιστές, τα «Αγό-
ρια της Διπλανής Πόρτας» θα σου δώσουν 
την απάντηση. Αν θέλεις να δεις ρομα-
ντική κομεντί με χιούμορ που τσακίζει, 
ξαναδές το πρώτο «Hangover» ή το «Με 
την Πρώτη».
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official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.thatawkwardmomentmovie.com
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DwRcVgJjnFLo
http://www.imdb.com/title/tt1800246/
https://www.facebook.com/ThatAwkwardMomentMovie
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http://freecinema.gr/fragoulis-in-3/

