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Τ 
ι νέα περιμένεις να σου πω; Είναι λίγο σαν 
το 2012 τα πράγματα. Για άλλους, λιγό-
τερο αισιόδοξους, είναι και σαν το… 1984! 
Πιάνεις την αναφορά ή να σου το βαπτίσω 

και οργουελικό, μπας και; Αν σου έχει μείνει καθό-
λου παιδεία και εννόησες ή διαβάζεις… ακόμη.

Στην εισαγωγή του «X-Men: Ημέρες Ενός 
Ξεχασμένου Μέλλοντος», που βγαίνει στους 
κινηματογράφους σήμερα, οι πρώτες εικόνες 
παρουσιάζουν ένα δυστοπικό μέλλον σκλάβων και 
πτωμάτων τα οποία σωριάζονται όπως οι νεκροί 
Εβραίοι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 
Εικόνες που κάνουν την αντίστοιχη μελλοντική 
«μαυρίλα» του sequel του «Εξολοθρευτή» ή 
των «Matrix» να μοιάζουν με ντισνεϊκό μου-
σικοχορευτικό νούμερο. Οι πιο ενήλικες θεατές 
μπορεί να σαστίσουν, τηρουμένων των σημερινών 
κοινωνικών συνθηκών… Η πιτσιρικαρία ούτε που 
θα κάτσει να σκεφτεί. Θα σκάσουν οι μεταλλαγ-
μένοι υπερ-ήρωες που θ’ ανοίγουν τρύπες στο 
χωροχρόνο με ένα «μπραφ» και θα σερφάρουν 
σε στρώματα πάγου, χτυπώντας τον πανίσχυρο 
εχθρό. Και θα χειροκροτά την εφεδιά ο άνεργος 
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Editorial 113

Hλίας Φραγκούλης

εικοσάρης. Χέστηκε για το μέλλον. Και μπορεί 
και να χέστηκε και για την ταινία, δηλαδή, που 
πιο μαζικά από ποτέ θα «κατεβάσει» σε τέσσερις 
μήνες για να τη δει σε ένα tablet ή μια οθόνη υπο-
λογιστή, στην καλύτερη περίπτωση. 

Κι ύστερα κατηγορούν τον αυτόχειρα, που δεν 
πίστεψε στη «σταθερότητα». Από πού να βρει να 
κρατηθεί και πόσο να ματώνει γελώντας με προ-
γραμματικές δηλώσεις; Θα μου πεις, χρειάζεται η 
φυγή μέσω των «X-Men», λοιπόν. Σίγουρα. Αλλά 
βγαίνοντας από το σινεμά, αν έχεις τα λεφτά «για 
πέταμα», που λέει ο λόγος (κυνισμό το λένε στο 
χωριό μου αυτό…), πέφτεις πάνω σε ανθρώπους 
που τρώνε από τα σκουπίδια εκεί έξω και… άντε 
γεια στην ανέμελη διασκέδαση του κινηματογρα-
φικού δίωρου. Κι ύστερα περιμένεις να ξημερώσει 
η επόμενη μέρα. Και η επόμενη Κυριακή, μη σου 
πω, που η Μελίνα στο τέλος την έβγαζε στην ακρο-
γιαλιά. Έκανες τη σύνδεση, εντάξει; Άμα είσαι κι 
έξυπνος, αυτό ήτανε #diplhs…

http://www.iliaskyriazis.com/
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X-MEN: ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΟΣ 
ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ 
(2014) 
(X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST)

η γνωμη του mr. klein

Δεν κατάλαβα τι έκαναν 
όλοι αυτοί μαζί στη δεκα-
ετία του ’70 και γιατί κάτι 
άλλοι ήταν σαν σε μετα-
μνημονιακή διαφήμιση 
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αλλά 
η γκόμενα που γινότανε 
μπλε έκανε ωραίες κωλο-
τούμπες.

H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Περιπέτεια Φαντασίας

Σκηνοθεσία 
Μπράιαν Σίνγκερ

Καστ 
Χιου Τζάκμαν,  
Τζέιμς ΜακΑβόι,  
Μάικλ Φασμπέντερ, 
Τζένιφερ Λόρενς,  
Πίτερ Ντίνκλετζ,  
Έλεν Πέιτζ

Διάρκεια 
131’

Διανομή  
ODEON

Οι X-Men στέλνουν το Γουλβερίν στο παρελθόν, με 
σκοπό να συναντήσει τους… παλαιότερους εαυτούς 
τους και μαζί να σταματήσουν μια απόπειρα δολο-
φονίας που στο μέλλον θα κοστίσει τη ζωή εκατομ-
μυρίων ανθρώπων αλλά και πολλών μεταλλαγμένων 
συντρόφων τους.

Ίσως το περισσότερο ταλαιπωρημένο franchise από το 
κομιξικό σύμπαν της Marvel, οι «X-Men» έχουν περάσει 
από δύο φάσεις, αλλάζοντας διαρκώς σκηνοθέτη, επιχειρώ-
ντας ταυτόχρονα να αναζωογονούν το ενδιαφέρον του κοι-
νού με spin-off φιλμ όπως εκείνο του «Wolverine», κυρίως 
εξαιτίας της πέρασης που έχει – ακόμη – ο Χιου Τζάκμαν 
(από το υπόλοιπο καστ, ουδείς θα άντεχε να σηκώσει μόνος 
του ταινία ως πρωταγωνιστής). Η ασυνέπεια στους στό-
χους και την αισθητική τού κάθε project είναι ένα πλήγμα 
που αυτή τη φορά παραείναι ορατό…

Το φιλμ ξεκινά προσπαθώντας να μας εξηγήσει την κατά-
σταση ενός δυστοπικού μέλλοντος, με εικόνες μιας φουτου-
ριστικής wasteland η οποία «αδειάζει» σωρούς ανθρώπινων 
πτωμάτων ή παρουσιάζει το είδος μας να συνυπάρχει με 
εκείνο των μεταλλαγμένων σε ουρές δούλων – εργατών, 
θυμίζοντας παρόμοιες εικόνες του «Metropolis» (1927) του 
Φριτς Λανγκ. Είναι ίσως οι μοναδικές στιγμές στις οποίες 
τούτη η ταινία παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά. Επειδή, 
λοιπόν, οι μάζες των θεατών δεν μπήκαν στην αίθουσα για 
κάτι τέτοιο, έρχεται… ουρανοκατέβατη η πρώτη σεκάνς δρά-
σης, με ηρωική πάλη και καταδιώξεις μεταξύ χαρακτήρων 
από τους «X-Men» που δεν έχουμε ξαναδεί στο franchise 
(και μονάχα οι hardcore fans της σειράς comic θα αναγνω-
ρίσουν…) και των φρικτών drone robots, των Sentinels, τα 
οποία έχουν μετατραπεί στον πιο επικίνδυνο εχθρό όλων 

του Ηλία Φραγκούλη

22 μαϊΟΥ 2014
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στο μέλλον. Κατά κάποιον τρόπο, αυτή η 
εισαγωγή προοιωνίζεται τις σεναριακές… 
τρύπες (σαν εκείνες της Blink, που της 
επιτρέπουν να αλλάζει διαρκώς θέση στο 
χωροχρόνο) και το μπάχαλο το οποίο επικρα-
τεί στο στόρι, πριν καν περάσουμε στο ταξίδι 
τού Γουλβερίν ως το… 1973!

Το «νοητό» time travel (ας μην το αναλύ-
σουμε καλύτερα…), μέσω της βοήθειας της 
Κίτι Πράιντ, επιτρέπει στο Χιου Τζάκμαν 
(πάντα στον ίδιο ρόλο, αλλά δε ρωτάμε 
γιατί) να βρεθεί στη δεκαετία του ’70 και 
να συναντήσει τους νεότερους σε ηλικία 
συντρόφους του, με τους Magneto και καθη-
γητή Xavier να τα έχουν κάνει «πλακάκια» 
για τα μάτια της Mystique, η οποία είναι 
ο στόχος της επιχείρησης, καθώς εκείνη 
σκοπεύει να δολοφονήσει τον Μπόλιβαρ 
Τρασκ, έναν πανίσχυρο επιχειρηματία – 
ερευνητή που δρα ως άλλος Μένγκελε για 
τους μεταλλαγμένους, για να τελειοποιήσει 
το όραμα των Sentinels. Εάν τα καταφέρει η 
Mystique, τότε η αμερικανική Κυβέρνηση θα 
χρηματοδοτήσει το σχέδιο του Τρασκ και το 
μέλλον θα γίνει… το χάλι που είδαμε στην 
αρχή της ταινίας.
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Βασισμένες στην ομώνυμη ιστορία των 
«Uncanny X-Men» (τεύχη 141 – 142), οι 
«Ημέρες Ενός Ξεχασμένου Μέλλο-
ντος» θα ήθελαν περισσότερο να θυμίζουν 
την πλοκή και τη δράση του «Εξολο-
θρευτή» (1984), όμως, υποχρεώνονται να 
ακολουθήσουν τους ηρωικούς χαρακτήρες 
του franchise, που κάποια στιγμή φτάνουν 
να αριθμούν τους 18 (εκτός κι αν έχασα το 
μέτρημα…)! Έτσι, σε ένα αδιάκοπο πήγαιν’ 
έλα, όλοι μαζί παλεύουν κατά των πρότυπων 
ρομποτοειδών από το ’70 ή των σε τελικό 
στάδιο ανίκητων Sentinels στο μέλλον,  
αφήνοντας την ίδια την ταινία να… μην  
την παλεύει.

Το βασικό μέρος της δράσης εξελίσσεται 
μεταξύ Πενταγώνου και Λευκού Οίκου, με 
το χιουμοράκι να αγκομαχά όταν πρόκειται 
για την περίπτωση του Γουλβερίν (πόσες 
φορές «πρέπει» να γελάσεις με τα αστει-
άκια που βασίζονται στο ότι δεν διαθέτει 
ακόμη τις γνωστές, μεταλλικές του λάμες;) 
και τις καμουφλαρισμένες μεταμορφώσεις 
της Mystique να γίνονται το πλέον συχνό 
«spoiler» όταν κάτι (ξανά) «πρέπει» να 
πάει στραβά. Μοναδική εξαίρεση, οι σκη-
νές του εξωφρενικά ταχύτατου Quicksilver, 
με εκείνη της απόδρασης του νεότερου 
Magneto να κλειδώνει τη θέση της στην 
αιωνιότητα. Όπως και στο προηγούμενο 
φιλμ (με το θερμό επεισόδιο στην Κούβα), 
η προσπάθεια αστεϊσμού πάνω σε ιστορικά 
γεγονότα (εδώ η δολοφονία του Κένεντι) 
αστοχεί τόσο όσο η… κυρτή πορεία της 
σφαίρας που υποτίθεται πως «έφαγε» τον 
Αμερικανό Πρόεδρο (μάντεψε ποιος κατηγο-
ρείται ως υπεύθυνος…).
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Τα fanboys που δεν ξεχωρίζουν το καλό από 
το μέτριο φιλμ θα δουν μονάχα αυτά που 
ζητάνε στις «Ημέρες Ενός Ξεχασμένου Μέλ-
λοντος». Οι υπόλοιποι μη… «μεταλλαγμένοι» 
θεατές θα αισθανθούν μια κόπωση στο όλο 
franchise. Αν το καλοσκεφτείς, έχουν περά-
σει και 11 χρόνια από την καλύτερη ταινία 
της σειράς. «X2» για πάντα, λέμε!

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.x-menmovies.com/
http://www.youtube.com/watch?v=nTEO7d43gG0
http://www.imdb.com/title/tt1877832/
https://www.facebook.com/pages/X-Men-Movies/110558739021453?brand_redir=1
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Σχεδόν αυστηρά για κομιξάδικο κοινό, η 
ταινία έχει τη σχετική δράση που επι-
τρέπει και σε άλλου είδους κοινό να… 
προσπαθήσει να το διασκεδάσει, όμως, 
καταλήγει να μπουκώνει δίχως ίχνος 
αφηγηματικής οικονομίας ή σεναριακής 
κατεύθυνσης. Το 3D της είναι τόσο ανύ-
παρκτο, που νόμιζα πως φορούσα μόνο 
τα δικά μου γυαλιά…
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ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΪΖΙ 
(2013) 
(WHAT MAISIE KNEW)

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Σκοτ ΜακΓκι,  
Ντέιβιντ Σίγκελ

Καστ 
Τζουλιάν Μουρ,  
Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ,  
Ονάτα Απρίλε,  
Στιβ Κούγκαν,  
Τζοάνα Βάντερχαμ

Διάρκεια 
99’

Διανομή  
SEVEN FILMS / ΣΠΕΝΤΖΟΣ

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Η επτάχρονη Μέιζι βρίσκεται στη μέση του άσχημου 
χωρισμού της rock star μητέρας της και του εμπόρου 
τέχνης πατέρα της. Κανείς τους δεν ασχολείται ιδιαί-
τερα μαζί της και τη θέση των γονιών παίρνουν στα-
διακά οι σύντροφοι εκείνων.

Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι αυτή η τόσο σύγχρονη 
ιστορία αποτελεί διασκευή ενός μυθιστορήματος του Χένρι 
Τζέιμς, που εκδόθηκε το 1897! Στο καλογραμμένο σενάριο, η 
προέλευση της ιστορίας και η ηλικία της πηγής δε φαίνονται 
ούτε για μια στιγμή, γιατί οι χαρακτήρες και οι καταστάσεις 
είναι απολύτως σημερινοί. Η Μέιζι μοιάζει με πολλά παιδιά 
που έχουμε δει γύρω μας. Ένα κοριτσάκι μόλις επτά ετών, 
έξυπνο και με ασυνήθιστη ωριμότητα. Δεν είναι από τα 
παιδιά που λένε μικρομέγαλα πράγματα και εντυπωσιάζουν 
τους γύρω τους. Η ωριμότητα της Μέιζι είναι ότι παρατηρεί 
τι συμβαίνει στο σπίτι της, στη σχέση των γονιών της και 
επεξεργάζεται τα γεγονότα χωρίς να παραπονιέται, χωρίς 
να αντιδρά όπως θα έκανε ένα άλλο παιδί της ηλικίας της, 
ακόμη κι όταν την ξεχνούν, τσακώνονται για εκείνη ή την 
εγκαταλείπουν.

Η Μέιζι είναι ένα θλιμμένο παιδί. Και πώς να μην είναι; Η 
μητέρα της βάζει μπροστά την καριέρα της, πίνει, ξενυχτά 
και είναι συνεχώς εκτός εαυτού. Ο πατέρας της είναι τυπικό 
παράδειγμα εγωιστή. Η δουλειά και οι ανάγκες του έχουν 
προτεραιότητα και χρησιμοποιεί τους πάντες γύρω του. 
Παντρεύεται τη νταντά της Μέιζι περισσότερο από πείσμα, 
για να την εγκαταλείψει κι αυτή μαζί με την κόρη του, αφού 
«πρέπει» να ταξιδεύει συνέχεια. Η μητέρα της, πάλι, θα 
παντρευτεί από αντίδραση έναν barman, μόνο και μόνο για 
να τον χρησιμοποιεί σαν σάκο του box στις εκρήξεις παρα-
λογισμού της.

Η Σουζάνα και ο Μπέιλ, οι γονείς, είναι χαρακτηριστικά 

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένα κοριτσάκι κι 
έχουνε χωρίσει οι γονείς 
του. Άμα το παίζει θερινό, 
τηλεφώνα από πριν, να 
μάθεις αν έχει και σου-
βλάκια…

22 μαϊΟΥ 2014
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δείγματα εγωκεντρικών ανθρώπων και η 
Μέιζι είναι το θύμα της θλιβερής τους ένω-
σης. Χωρίς κανέναν δισταγμό, μπροστά στο 
παιδί, βρίζουν ο ένας τον άλλο και μιλούν 
με τον υποτιμητικότερο τρόπο. Και η Μέιζι 
απλώς ακούει και περιμένει υπομονετικά 
όταν την πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι, 
καθώς τσακώνονται για εκείνη ή ξεχνούν 
ποιος πρέπει να την πάρει από το σχολείο.

Μέσα σε αυτό το αφόρητο περιβάλλον, η 
Μάργκο και ο Λίνκολν, οι νέοι σύντροφοι 
των γονιών, αποδεικνύονται πιο υπεύθυνοι 
κηδεμόνες. Οι γονείς της, στο όνομα της 
αγάπης, το μόνο που καταφέρνουν είναι της 
προκαλούν πόνο και θλίψη. Οι δύο «ξένοι», 
όμως, την προσέχουν περισσότερο, δείχνουν 
αληθινή φροντίδα και πλησιάζουν πολύ 
κοντά στο να γίνουν η θετή της οικογένεια.
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Ίσως να έχει στοιχεία αναληθοφάνειας η 
ιστορία όπως εξελίσσεται, όμως, το σενάριο 
είναι καλά συγκροτημένο και η σκηνοθεσία 
το κρατά σε ρεαλιστικό πλαίσιο. Ένα εξαι-
ρετικό κοριτσάκι, η Ονάτα Απρίλε παίζει τη 
Μέιζι, χωρίς να χρειάζεται να κάνει γκρι-
μάτσες και να κλαίει για να καταλάβεις 
τι περνά. Η θλίψη της Μέιζι φαίνεται στα 
μάτια της. Γερό υποκριτικά είναι και το κου-
αρτέτο των φυσικών και θετών κηδεμόνων.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://whatmaisieknew.com/
http://www.youtube.com/watch?v=HTzFCAxmEHc
http://www.imdb.com/title/tt1932767/
https://www.facebook.com/WhatMaisieKnew
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Έχεις ζήσει πικρόχολο χωρισμό στο περι-
βάλλον σου; Κάτι θα σου θυμίσει η ιστορία 
της Μέιζι, χωρίς όμως να μοιάζει με τυπικό 
δράμα διεκδίκησης κηδεμονίας. Αν βάζεις 
σε προτεραιότητα το σενάριο και τις ερμη-
νείες, θα δεις κάτι που ίσως σε ενδιαφέρει.
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ΖΑΜΠΙΖΙΑ: ΠΟΥΛΙΑ  
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ (2012) 
(ZAMBEZIA)

του Άγγελου Μαύρου

Μετέφηβο γεράκι εγκαταλείπει την έρημο και - απο-
τρεπτικά προστατευτικόν μετά το χαμό συζύγου 
- daddy για Εδέμ του είδους τους, την οποία προστα-
τεύει το θρυλικό σμήνος των «Τυφώνων». Θα σκιστεί 
να γίνει ανάμεσά τους δεκτός, θα του κάνει τρελά… 
σχέδια νέος κολλητός, για ομορφούλα κόρη ηγέτη θα 
γίνει αητός, ενώ έχει του χεριού του 2 μαραμπού να 
τον βάλουν στη φάση για να φάει τα αβγά τής πολι-
τείας ένας ερπετώδης κακός. Τι κλωσάει το παρελθόν 
τού μπαμπά και «Οι ουρανοί είναι δικοί μας» πώς θα 
πει ηρωικά ο μικρός;

Για να μην κάνω κύκλους σαν αρπακτικό πάνω απ’ το θύμα 
μου: Απ’ το «Ο Θρύλος των Ιπτάμενων Φρουρών» η 
ίντριγκα υπερασπιστών κοινότητας και είδους (εκεί κου-
κουβάγιες), το «μαζί μπορούμε», η απόδραση απ’ τα δεσμά 
ελεεινών και η σεκόγια – ενδιαίτημα. Απ’ το «Rio» η exotica 
φύση και το girl power ειδυλλιάκι με ένα «μωράκι». Απ’ το 
«Valiant: Το Γενναίο Περιστέρι» το απογαλακτιζόμενο, 
μικρό το δέμας outsider απ’ την επαρχία που εκπληρώνει 
ανδραγαθηματικά το πεπρωμένο του και ο κατεργάρης επι-
στήθιος. Με λοφίο το φευγάτο, περιπετειωδώς ενηλικιωτικό 
με μπέρδεμα πατρικό και κλου θανατικό παλιό πλείστων 
όσων οροσήμων, φερ’ ειπείν του «Ψάχνοντας τον Νέμο». 
Ναι, παπαγαλίζει η προ διετίας (που ο πελαργός της δια-
νομής φέρνει με καθυστέρηση και στις ελληνικές οθόνες) 
πρώτη εκκόλαψη απ’ τις εγκαταστάσεις της Triggerfish, 
νοτιοαφρικανικής επίδοξης Pixar, ενός ψηφιακού cartoon. 
Και αυτός δεν είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο θα σύστηνα, 
εκτός αν έχεις βλαστάρια (ή είσαι, χαιρόμαστε που σου 
«κελαϊδάμε» ήδη) του δημοτικού ή ακόμα καλύτερα του 
νηπίου, να μη ρίξεις σποράκια σ’ αυτό το «κινούμενο».

Την άρτε πόβερα και την έλλειψη εμπειρίας του αντί όρασης 

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι πουλιά. Για 
παιδιά, ξέρεις. Δηλαδή, 
όχι αυτό που νομίζεις,  
το άλλο!

Είδος 
Animation

Σκηνοθεσία 
Γουέιν Θόρνλεϊ

Διάρκεια 
83’

Διανομή  
FEELGOOD

22 μαϊΟΥ 2014
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και αδράγματος πετρίτη επιδεικνύει κατ’ 
αρχήν το CGI σχεδιαστήριο: στις μη φιδί-
σιες κινήσεις τού μοχθηρού ιγκουάνα που 
απεργάζεται το χαμό – ίντριγκα του φιλμ και 
στη σποραδική βιντεογκεϊμίλα, τόσο στην 
απλώς περιγραμμένη υφή κάποιων σωματι-
κών όγκων των πτηνών όσο και στη σύνθεση 
κάδρου, ενώ η βιοποικιλότητα πανίδας όπως 
στα – αδελφά λόγω του διακόσμου Μαύ-
ρης Ηπείρου – «Mαδαγασκάρη» και «Ο 
Βασιλιάς των Λιονταριών» (για το οποίο 
μου παρήγγειλε τ’ αηδόνι και τις ομοιότητες 
της μουσικής μπάντας) έχει δώσει τη θέση 
της σε φευγαλέας ανθρωπομορφικά χαρα-
κτηρολογικής ταύτισης με το θεατή και σε 
αρκετά ειδολογικά δυσδιάκριτα στον Πρώτο 
Κόσμο πετούμενα. Η ιστορία, εξάλλου, ανά 
σημεία πηδάει… πετώντας επεισόδια δίκην 
πίστας και αφήνει έτσι την αίσθηση ότι 
τρυποκάρυδος (όχι ο Γούντι) την έχει πέσει 
στην πλοκή. Κρώζω, επίσης, γιατί τα πτω-
ματοφάγα τσιράκια δεν είναι αστεία και η 
ύστερη αλλαγή στρατοπέδου τους είναι μη 
πιστευτή, ο ζουζουνιάρης μαλαγάνας φίλος 
δε ραμφίζει ατάκες ή γκαγκ πρωτότυπα 
(ούτε όταν ντερλικώνει σουβλάκι με εντο-
μάκι) και κάποιοι ταυτόχρονοι διάλογοι και 
τελειώματα σκηνών τιτιβίζουν αντιστοίχως 
μάταια και αμήχανα.
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Τουλάχιστον, στη φροντισμένα εκφραστική 
μεταγλώττιση (αποδημητικοί μεταξύ άλλων 
οι Σάμιουελ Τζάκσον, Άμπιγκεϊλ Μπρέσλιν 
και Λέναρντ Νίμοϊ) είναι σαν τη μύγα μες 
στο στόμ… εεε, μες στο γάλα, μα ως casting 
μα ως παίξιμο, μόνο η ντόπια φωνή του 
γεννήτορα Τεντάι, ρόλου – κλειδιού για το, 
κάπως κολοβό δραματικά, ξύσιμο «κρύβε 
λόγια» family πληγής και γονιδίων κλέους 
πριν απ’ την προσγείωση στα διδάγματα 
θετικής ενέργειας. Ο αγώνας της εξεταστι-
κής κούρσας εισαγωγής στο επίλεκτο σώμα 
Ικάρων και η ξενάγηση του νεόφερτου Κάι 
από το φασαριόζο Ίζι στον προ απειλής 
παράδεισο είναι οι πιο πούπουλο σεκάνς, 
θα δεις ζωντανά τη χλωρίδα της σαβάνας 
έως και οργιάζουσα, ιδίως στην παλέτα 
και το design του δεντρόσπιτου (η γιορτή 
της Άνοιξης και δύο μουρλοκακομοίρες στο 
κομμωτήριο βάζουν το περισσότερο χρώμα), 
με bonus τους καταρράκτες της Βικτόρια 
στον ονοματοδότη της ταινίας Ζαμβέζη, συν 
ότι δύο αιθέριες βουτιές (η μία survivor) του 
δοκιμαζόμενου στραβαδιού Κάι κόβουν την 
ανάσα. Που λέει ο λόγος, γιατί κουτσουλάνε 
κιόλας στη «Ζαμπίζια». Για να πιάσεις 
πραγματικά «Πουλιά στον Αέρα», πρέπει να 
ανέβεις αρκετά πόδια ψηλότερα. Και ίσως να 
κουρνιάσεις animated κάπου αλλού…

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.zambeziamovie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=ltNqzXVa5M0
http://www.imdb.com/title/tt1488181/
https://www.facebook.com/zambeziamovie
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Κουτσούβελα, θα σας το βουλώσει για μιά-
μιση ώρα, φωλιάστε. Μανιακέ των toons, 
θα χαρείς «σκηνικά», δεν είναι ταινία για 
κουτορνίθια αλλά, αν έχεις απαιτήσεις και 
επιχειρήσεις με totem του είδους συγκρί-
σεις, θα κράξεις επίσης. Δε σου κάνει 
κούκου με κινούμενα, πολλώ δε μάλλον η 
βοκαλιστική ελληνοποίηση; Τι διαβάζεις, 
ρε φίλε, τον «πούλο».
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http://freecinema.gr/fragoulis-in-3/

