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Δ 
ε χρειάζεται να δουλέψει πολύ το μυαλό 
σου, παρατηρώντας τον καλοκαιρινό 
προγραμματισμό των γραφείων διανομής, 
για να καταλάβεις πως φέτος θα είναι 

η τελευταία χρονιά που θα δεις κάποια θερινά 
σινεμά να λειτουργούν… Και δε θα οφείλεται 
στη διόγκωση του προβλήματος που θα φέρει η 
εξαφάνιση της σελιλόζης μέχρι τους τελευταίους 
μήνες του 2014.

Περισσότερο από τους κινηματογράφους του χει-
μώνα, τα θερινά σινεμά είναι έρμαια παντός και-
ρού, αθλητικών γεγονότων και… των μπάνιων του 
λαού. Άρα, για να αντέξουν οικονομικά το επερχό-
μενο - και οριστικό - κύμα της ψηφιοποίησης στις 
συνθήκες προβολής, πρέπει, ειδικά φέτος, να δου-
λέψουν για να αντέξουν τη σοβαρή δαπάνη της 
προσαρμογής προς το digital. Για να κάνει ταμείο 
ένας κινηματογράφος χρειάζεται προϊόν, χρειάζε-
ται κατανόηση των ειδών στον προγραμματισμό, 
χρειάζεται αντίληψη της «γειτονιάς» στην οποία 
βρίσκεται το σινεμά, χρειάζεται μια επαφή με τις 
ανάγκες του θεατή.  
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Editorial 111

Hλίας Φραγκούλης

Η εικόνα του φετινού καλοκαιρινού προγράμμα-
τος είναι μια σκέτη τραγωδία. Έχω γκρινιάξει 
ιδιαίτερα, από τη δεκαετία του ’90 κιόλας, για 
την τακτική των ελληνικών γραφείων διανομής 
να… ξεσκαρτάρουν ή να αδειάζουν «ράφια» κατά 
τη διάρκεια των θερινών μηνών. Τότε, όμως, δεν 
είχαμε καν τον αέρα να περιμένουμε day-and-date 
πρεμιέρες στουντιακών blockbusters. Γι’ αυτό 
και βλέπαμε τη σαβούρα, τα υπολείμματα του 
χειμώνα. Είναι καθαρός σουρεαλισμός, λοιπόν, 
σε μια περίοδο μεγάλης πτώσης των εισιτηρίων, 
να βλέπεις τα ίδια τα γραφεία που κλαίνε για 
την κατάντια, να προγραμματίζουν τα αίσχη που 
πρόκειται να δεις μέσα στους επόμενους μήνες 
στη μεγάλη οθόνη (για να μην πω ότι τα μισά από 
αυτά μπορείς ήδη να τα δεις και στη μικρή οθόνη, 
με τον τρόπο που φαντάζεσαι…)!  

Ξέρεις, την κρίση σε τούτη τη χώρα δεν την 
«εισαγάγαμε» ακριβώς. Τη δημιουργήσαμε, αν 
όχι από μόνοι μας, με κάποια «βοήθεια» και την 
ευγενή καθοδήγηση ξένων «αρχηγείων». Στο 
σινεμά, όμως, τα λάθη είναι αποκλειστικά ντόπια. 
Και αντικατοπτρίζουν μια κοινωνία που δεν έχει 
σκοπό να τα αλλάξει… Καλό Mundial, καλά μπά-
νια, καλά σαράντα.

http://www.iliaskyriazis.com/
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ΑΝΥΠΟΦΟΡΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ 
(2014) 
(BAD NEIGHBOURS)

η γνωμη του mr. klein

Epicness! Βαρετό ζευγα-
ράκι με μωρό θέλει να 
διώξει fraternity μάγκες 
από το διπλανό σπίτι. 
Φάση πόλεμος. Ήθελα να 
ήμουν κι εγώ εκεί!  
Με μπουρλότα.

H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Κωμωδία

Σκηνοθεσία 
Νίκολας Στόλερ

Καστ 
Σεθ Ρόγκεν,  
Ρόουζ Μπερν,  
Ζακ Έφρον,  
Ντέιβ Φράνκο

Διάρκεια 
96’

Διανομή  
UIP

Νεαρό ζευγάρι με νεογέννητο μωρό απολαμβάνει τη 
θαλπωρή του νέου του σπιτιού, σε φιλήσυχη γειτονιά 
των suburbs του Λος Άντζελες. Μέχρι τη στιγμή που 
αποκτούν γείτονες… μια αδελφότητα κολεγιόπαιδων 
που παρτάρει 24 ώρες το 24ωρο! Πώς καταπολεμάς 
τέτοιον εχθρό;

Ξέρεις. Είναι ο τύπος τής κωμωδίας που φωνάζει «αμερικα-
νιά» ή «καφρίλα» με πηχυαία γράμματα. Το θέμα, λοιπόν, 
έχει να κάνει με το αν θέλεις να γελάσεις, κατά πόσο σε 
κάνουν να γελάς τέτοιες ταινίες και το αν σέβεσαι τη σημα-
σία της ύπαρξης και τέτοιων φιλμ. Εάν σέβεσαι το σινεμά 
των ειδών, γενικότερα. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, αυτή η 
«συνήθεια» είναι σχεδόν ξένη και για το κοινό, πόσω μάλλον 
για τους κριτικούς κινηματογράφου…

Το ζευγάρι του Μακ και της Κέλι προσφέρεται προς ταύ-
τιση από τους σύγχρονους θεατές που θα αναγνωρίσουν 
το ενδεχόμενο πρόβλημα στην όποια μορφή παρενόχλησης 
από γείτονες, σκιαγραφείται εντελώς νορμάλ κι ακομπλε-
ξάριστα και δεν απέχει καθόλου από την πραγματικότητα 
(εξαιρούνται οι κάργα συντηρητικοί τής… μιας στάσης στο 
σεξ και των προκαταλήψεων που στερούν από τον άνθρωπο 
τις… ελευθέριες χαρές). Ο Νίκολας Στόλερ δημιουργεί ένα 
ρεαλιστικό περιβάλλον για δύο νέους ανθρώπους οι οποίοι 
είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν ολοκληρωτικά τα πράγματα 
που χαίρονται οι ανεπιθύμητοι ταραξίες τής διπλανής πόρ-
τας. Τους είναι γνώριμα, όμως, εκείνοι πια ζουν το δικό τους 
παρόν, σε ένα διαφορετικό timing, που τους υποχρεώνει, 
πλέον, να ακολουθήσουν αυτούς τους «μεταλλαγμένους» 
ρόλους ευθυνών του οικογενειάρχη. Ο χαμός που γίνεται 
ακριβώς δίπλα τους είναι κάτι που νοσταλγούν, ζηλεύουν 
και, κυρίως, τους καταστρέφει τον «παράδεισο» της ενήλι-
κης ζωής ή τα ωράρια τα οποία τηρούν με δυσκολίες.

του Ηλία Φραγκούλη

8 μαϊΟΥ 2014
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Εννοείται πως το πράγμα δεν είναι τόσο 
σοβαρό όσο το κάνω να ακούγεται! Στη 
ζωή, σίγουρα είναι. Στο φιλμ, ξεφεύγει προς 
την υπερβολή των δοκιμασιών τις οποίες 
θέτουν τα αντίπαλα «στρατόπεδα», άπαξ 
και το ζεύγος σπάει τον «όρκο τιμής» και 
καλεί τους μπάτσους για διατάραξη κοινής 
ησυχίας. Θα το έκανες κι εσύ στη θέση τους. 
Κι ύστερα θα… κρυβόσουν από προσώπου 
γης! Στο σινεμά, όμως, περιμένεις να απε-
λευθερωθεί το… χάος των αντιποίνων, με 
εσένα να απολαμβάνεις εκ του ασφαλούς. 
Δεν είναι το δικό σου σπίτι που θα πληρώσει 
τη νύφη. Βάλε το χαιρέκακο χαμόγελό σου 
και συνεχίζουμε…
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Η εξυπνάδα τού «Ανυπόφοροι Γείτο-
νες» εντοπίζεται σε αυτό το νέο είδος της 
αμερικανικής κωμωδίας, της μετά Άπατοου 
περιόδου, στην οποία η αληθοφάνεια του 
βιωματικού και του καθημερινού συναντά 
τη βαρβαρότητα της μεγαλύτερης χοντρά-
δας στο χιούμορ (βάλε με το νου το «Με 
την Πρώτη», για παράδειγμα), εδώ με μια 
εμβόλιμη ανατροπή τύπου… «Ένα Τρελό 
Θηριοτροφείο»! Μοιραία, η μια πλευρά 
είναι προέκταση της άλλης, η κολεγιακή 
θρασύτητα και ο άνευ ορίων χαβαλές τρέμει 
το «σπίτωμα» μιας παρόμοιας, προηγούμε-
νης γενιάς, που, με τη σειρά της, δεν αντέχει 
να βλέπει κάτω από τη μύτη της αυτό που… 
άφησε (ανεπιστρεπτί, με τον ερχομό ενός 
παιδιού) προ ολίγων μόλις χρόνων. Παραδό-
ξως, οι εκπρόσωποι και των δύο ηλικιακών 
target group που συναντά η πλοκή του φιλμ, 
θα αισθανθούν μια επιπλέον δόση… θριλε-
ρικού σασπένς με… όλα αυτά που μισούν, 
αμφότεροι.
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Εννοείται πως η ταινία αποτελεί ένα ανθο-
λόγιο από γκαγκ που προκαλούν συνεχώς το 
γέλιο, όμως, κάπου εκεί σταματούν και οι 
προσδοκίες σου γι’ αυτούς τους «Γείτονες». 
Τα σκετσάκια κανιβαλισμού προσπαθούν 
διαρκώς να ανεβάσουν τον πήχη τού χάχα-
νου δίχως αύριο, αφήνοντας το φιλμ σε μια 
στασιμότητα που φαντάζεσαι πως θα εκτο-
νωθεί στην πλέον εξωφρενική κορύφωση 
καταστροφών. Είναι το μόνο πράγμα που δε 
συμβαίνει. Και αυτό κάπου φρενάρει την 
πορεία προς το φινάλε. Εδώ που τα λέμε, το 
θέμα «παρταλιάδα» σχεδόν το… τερμάτισε 
το «Project X» (2012). Εκείνο, όμως, δεν 
είχε το καστ, δεν είχε πρόθεση να προσεγγί-
σει ένα πιο διευρυμένο ηλικιακά δείγμα θεα-
τών και… διάβολε, οι σκηνές που θα θυμάσαι 
από τους «Ανυπόφορους Γείτονες» είναι 
πολύ περισσότερες. Θεματικό party με χαρα-
κτήρες που υποδύθηκε στο σινεμά ο Ρόμπερτ 
Ντε Νίρο; Ουρλιαχτά! Το τεχνητό… άρμεγμα 
συζύγου; Βάλτε μου φίμωτρο! Εκτινάξεις με 
κρυμμένους αερόσακους (!); Στα πατώματα! 
Σφαλιάρες με τεράστιους πλαστικούς φαλ-
λούς; Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά…

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Οι «Γείτονες» του Στόλερ επιχειρούν 
κάτι πολύ δύσκολο για το genre: θέλουν 
να είναι μια κωμωδία για όλους. Το ότι 
δεν τρώνε τα μούτρα τους, είναι μια 
σαφής επιτυχία. Το γέλιο βγαίνει, είναι 
κάτι που έχεις ανάγκη και δε χρειάζε-
ται να παριστάνεις την «παρθένα» στις 
σκηνές των πιο βρωμερών αστείων.  
Σε περίπτωση που κάνεις το/τη δύσκο-
λο/η, μπορείς και να περιμένεις, μπας 
και σου βγει το «διαμάντι» (#diplhs) με 
κάποια άλλη, πιο «ενήλικη» κωμωδία 
του φετινού καλοκαιριού.
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official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.neighbors-movie.com/#
http://www.youtube.com/watch?v=4zEUuzj3a2g
http://www.imdb.com/title/tt2004420/
https://www.facebook.com/NeighborsMovie?fref=ts
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ΒΑΛΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΚΑ (2013) 
(MONICA Z)

Είδος 
Μουσική Βιογραφία

Σκηνοθεσία 
Περ Φλι

Καστ 
Έντα Μάνιασον,  
Σβέριρ Γκούντνασον,  
Κιέλ Μπέργκβιστ,  
Βέρα Βιτάλι,  
Όσκαρ Τούνμπεργκ

Διάρκεια 
111’

Διανομή  
HOLLYWOOD 
ENTERTAINMENT

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Η ιστορία της ζωής της Σουηδής τραγουδίστριας 
Μόνικα Ζέτερλουντ, που από τα τέλη της δεκαετίας 
του ’50 έκανε δημοφιλή στη χώρα της τη jazz μουσική, 
έγινε ηθοποιός, κέρδισε φήμη, αλλά είχε ταραχώδη 
προσωπική ζωή και προβλήματα με καταχρήσεις.

Όταν βλέπεις μια κινηματογραφική βιογραφία, το στοιχείο 
που σε κεντρίζει πιο πολύ είναι η περιέργεια να μάθεις περισ-
σότερες λεπτομέρειες για τη ζωή ενός διάσημου προσώπου, 
έστω κι αν τις περισσότερες φορές το σενάριο παίρνει ελευ-
θερίες που συχνά φτάνουν πιο κοντά στην καθαρή μυθοπλα-
σία. Τι συμβαίνει, όμως, όταν το βιογραφούμενο πρόσωπο 
δεν είναι και ιδιαίτερα γνωστό, όπως η Μόνικα Ζέτερλουντ, 
star στη Σκανδιναβία και δημοφιλής σε όσους αγαπούν την 
jazz, εντελώς άγνωστη, όμως, στο υπόλοιπο κοινό;

Για όσους τη γνωρίζουν, η ταινία του Περ Φλι ίσως να είναι 
αρκετή, αφού ακολουθεί τον τυπικό δρόμο μιας καλοφτιαγ-
μένης βιογραφίας. Γνωρίζουμε τη Ζέτερλουντ, νεαρή τηλε-
φωνήτρια σε επαρχιακή πόλη, που έχει το όνειρο να γίνει 
τραγουδίστρια. Μεγαλώνει μόνη την κόρη της, με τη βοήθεια 
των γονιών της, μόνο που ο πατέρας της είναι πάντα ιδιαί-
τερα επικριτικός και θα παραμείνει ακόμη κι όταν η κόρη 
του γίνει διάσημη. Η φωνή και η ομορφιά της θα της δώσουν 
μια ευκαιρία να τραγουδήσει στην Αμερική, όμως, την κατε-
βάζουν άρον-άρον από τη σκηνή, καθώς η παρουσία της 
κοντά στους μαύρους μουσικούς προκαλεί σκάνδαλο, ενώ 
όταν κατά τύχη συναντήσει ένα από τα είδωλά της, την Έλλα 
Φιτζέραλντ, η αντίδραση δε θα είναι αυτή που περίμενε.

Το στραπάτσο που τρώει δε θα κρατήσει πολύ και θα κυνηγή-
σει και πάλι το όνειρό της. Η ιδέα της να τραγουδήσει γνω-
στές μελωδίες με σουηδικούς στίχους, θα αποδειχθεί ευφυής, 
αφού το κοινό θα ταυτιστεί και θα αγαπήσει ένα μουσικό 
είδος, για το οποίο ουσιαστικά αδιαφορούσε πριν. Η επιτυχία 

η γνωμη του mr. klein

Είναι μια γκόμενα που 
τραγουδάει τζαζιές… στα 
σουηδικά! Βιογραφία, 
λέει. Αφού δεν έγινε η 
αφορμή για τον Τρίτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο…

8 μαϊΟΥ 2014



PAGE 15 



PAGE 16 | FREE CINEMA | ISSUE#111

θα έρθει άμεσα και θα ακολουθήσουν εμφα-
νίσεις στο θέατρο, στην τηλεόραση, στον 
κινηματογράφο. 

Στα προσωπικά της, όμως, η Ζέτερλουντ δε 
θα έχει την ίδια επιτυχία. Σύντροφοι πάνε 
κι έρχονται και εκείνη το ρίχνει στο αλκοόλ 
και τα χάπια. Ο Περ Φλι έχει κάνει αυτό που 
λέμε «φροντισμένη παραγωγή», η τραγου-
δίστρια Έντα Μάνιασον (τραγουδάει η ίδια) 
στο κινηματογραφικό της ντεμπούτο είναι 
περισσότερο από επαρκής στο ρόλο και η 
αφήγηση, έστω κι αν δεν κάνει την ηρωίδα 
πάντα πολύ συμπαθή, βάζει τα κομμάτια τής 
ιστορίας στη σωστή τους θέση. Αυτό, όμως, 
είναι και το πρόβλημα της ταινίας, ειδικά για 
όσους - μάλλον τους περισσότερους - δε θα 
πάνε να δουν την ταινία επειδή είναι λάτρεις 
της Ζέτερλουντ. Όλα είναι αναμενόμενα, 
τυπικά, συμβατικά. Όχι τα πιο ελκυστικά 
στοιχεία για τη βιογραφία ενός προσώπου 
που ελάχιστα γνωρίζεις.

official trailer

imdb

link me

http://www.youtube.com/watch?v=xNqP4B1Ba_A
http://www.imdb.com/title/tt2112206/
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Επειδή είναι λίγο δύσκολο να είσαι fan της 
σουηδικής jazz, το βιογραφικό στοιχείο, η 
καλή παραγωγή και η ταλαντούχα πρωτα-
γωνίστρια μπορούν να σου τραβήξουν το 
ενδιαφέρον. Αν, όμως, βαριέσαι τις συμ-
βατικές βιογραφίες, δε θα χαρείς και πολύ 
αυτό το βαλς της Μόνικα.
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ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΟΛΙΕΡΟ 
(2013) 
(ALCESTE A BICYCLETTE)

του Άγγελου Μαύρου

Καλός ηθοποιός, αποσυρμένος μαγκούφικα επί τρι-
ετία σε ατλαντικό θέρετρο, δέχεται χειμωνιάτικα 
αιφνίδια επίσκεψη Παριζιάνου συναδέλφου γνω-
στού από ιατρικό «σαπούνι» που, προσεχής θιασάρ-
χης, τον θέλει για τον β΄ ρόλο στο «Μισάνθρωπο». Ο 
απρόθυμος, αρχικά, οικοδεσπότης το παζαρεύει και 
τον κατσικώνει να προβάρουν το κείμενο, ερμηνεύο-
ντας εναλλάξ τα δύο κεντρικά πρόσωπα. Με κόντρες 
/ εξομολογήσεις / ποδηλατάδες / σινιόρα στα χωρί-
σματα κ.ά. ανάμεσά τους, τι θα... παιχτεί;

Το πρωτοτόλμησε, μπαίνοντας μάλιστα στα period καμα-
ρίνια της βιογραφίας, το «Μολιέρος» του Λοράν Τιράρ το 
2007, όπου δευτεραγωνιστούσε ο - θεωρούμενος απόλυτος 
ενσαρκωτής χαρακτήρων τού συγγραφέα - Λουκίνι. Και, 
ομοίως, δεν το γλιτώνει, παθαίνει σεντόνι. Τόσο η δραμα-
τουργία όσο και η οπτική γραφή τού Φιλίπ Λε Γκε, που 
σε αγαστά συνεργατική έμπνευση (από μία παρεμφερή 
εμπειρία των δυο τους) με τον πολλάκις πρωταγωνιστή του, 
τελευταία στο «Οι Γυναίκες του Τελευταίου Ορόφου», 
περιποιεί τιμή αλλά και μια ημιπετυχημένη δοκιμή στον 
Γάλλο μεγάλο της φάρσας. Σε μία, εμφανών κι αφανών 
διακειμενικών αρμών με το - κυριολεκτικά - classic του, 
ανδροδραμεντί τραμπάλας επιδιώξεων φιλίας, με την οποία 
ταξιδεύοντας à la manière de «Tristram Shandy: A Cock 
and Bull Story» (μείον τον μεταμοντέρνο φωτισμό, υπο-
δυόμενη αλλιώς νευραλγικά σημεία της πλοκής του αναφε-
ρόμενου έργου) στο off season Ιλ ντε Ρε, νησιωτικό hot spot 
της Λα Ροσέλ, ανεβάζει στη σκηνή των χαριεντισμών του 
και το δίκοπο μαχαίρι της showbiz φήμης, το απωθημένο του 
φθόνου, την ευχή και κατάρα του ταλέντου, τη μοναξιά του 
ιδεαλισμού, τις προσωπικές και διαπροσωπικές παλινωδίες 
των προ-γηρατειών, το αλισβερίσι της συγκατάβασης, την 
υποκρισία στην καρδιά του θεάτρου τής ζωής και την υπο-

η γνωμη του mr. klein

Γαλλικό. Με κάτι άσχη-
μους που μιλάνε για θέα-
τρο. Το βλέπεις και πας 
και βόλτα μέχρι το Δαφνί. 
Ή του σκας το λάστιχο 
αυτού του Μολιέρου…

Είδος 
Κομεντί

Σκηνοθεσία 
Φιλίπ Λε Γκε

Καστ 
Φαμπρίς Λουκίνι,  
Λαμπέρ Γουίλσον,  
Μάγια Σάνσα

Διάρκεια 
104’

Διανομή  
ODEON

8 μαϊΟΥ 2014
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κριτική στην καρδιά τής ζωής τού θεάτρου 
πάνω απ’ όλα. 

Το υποβολείο είναι που, εν πρώτοις, ενίοτε 
δεν αλλάζει δεόντως παραστάσεις σ’ αυτό το 
μολιερικό αμπιγιάρισμα. Και ακούγεται σε 
τριξίματα του σανιδιού ψευδοαντιδράσεων 
περσόνων κατά τα κέφια τού auteur (ένας 
επαρχιώτης ταξιτζής που ζητάει παρεξηγιά-
ρικα απ’ το δόκτορα της TV ιατρική μεσολά-
βηση για τη μάνα του). Στο ρομάντζο - πέτρα 
σκανδάλου, χωρίς τους αναγκαίους ανα-
βαθμούς ίντριγκα κορύφωσης του ξεκαθα-
ρίσματος αναμέτρησης αρσενικού ντουέτου 
(μια ακοινώνητη διαζευγμένη Ιταλίδα που 
αποφαίνεται «Όλοι οι ηθοποιοί είναι νάρκισ-
σοι», για να προχωρήσει γρήγορα σε τύπου 
«Ζυλ και Τζιμ» νταραβεράκια - προσέξτε 
το ευθύ homage στο σκετς των 3 δικύκλων 
στη γέφυρα). Και σε σωματικές αστειότη-
τες (σαν τα δύο «δεν έχω φρένα» μπλουμ 
ή το επαπειλούμενο πνιχτό στο jacuzzi). 
Et pas seulement. Είναι σχεδόν εκνευρι-
στικό να μην κατεβαίνει στην ορχήστρα τι 
θέλει να πει ο... ποιητής auteur όταν βάζει 
μια μετέφηβη, συνειδητοποιημένη πορνο-
στάρ, να μαγνητίζει (παρότι εμφανέστατα 
ανεπαρκής) τους δύο άνδρες διαβάζοντας 
prima vista έναν θηλυκό ρόλο του έργου: 
Ειρωνεύεται τη σύγχρονη κουλτούρα της 
αγοραίας ψυχαγωγίας (όπως κάνει στάνταρ 
στα πιο φαρσικά, δημόσια... επεισόδια του 
τηλεοπτικά διάσημου μουσαφίρη, που ανα-
ζητεί επικύρωση στα φώτα της ράμπας με τη 
βοήθεια ενός ασυμβίβαστου στραβόξυλου) ή 
τον μετακλιμακτήριο αρσενικό αφοπλισμό, 
ακόμη κι ενός πραγματικού αρτίστα, μπρος 
στην - καθόσο ατάλαντη - ομορφιά;
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Κι ενώ ο Ζαν-Κλοντ Λαριέ βάζει-βγάζει 
φιλότιμα αλλά μοιραία με λεκέδες την αλυ-
σίδα τού βιζέρ που κυαλάρει συμπληρωμα-
τικά μα τον γραφικό επαρχιώτικο διάκοσμο 
(ανθρώπων και υπαίθρου) μα τις σπιτικές 
ενσαρκώσεις του κειμένου από τους δύο 
συμπαίκτες, οι οποίοι σκαντζάρουν σε μια 
διελκυστίνδα φανερών κι άδηλων προσδο-
κιών τις περσόνες τού μισάνθρωπου Αλσέστ 
και του ami Φιλάντ, το «επανυποδύεσθαι 
το μύθο» (απ’ το Λε Γκε και το συνσεναρί-
στα par excellence Εμανουέλ Καρέρ) θυσι-
άζει για τη σύγκρουση και την κάθαρση σε 
οσφυοκαμπτική υπόκλιση τον... δεύτερο: ο 
ελλειμματικού ταλέντου κι esprit (αλλά ποτέ 
κάλπης στον επιστήθιό του) μουράτος επι-
σκέπτης προδίδει το δεσμό των αρσενικών, 
το ομολογεί και το πληρώνει μπρος στο κοινό 
του. Ο γεννημένος για Αλσέστ; Θα αποχωρή-
σει από το παλκοσένικο της τέχνης του (και 
του joie de vivre που είχε βρει πρόσκαιρα) 
στην générale ενός cocktail, τσιτάροντας τα 
λόγια του Μολιέρου - η ενσυναίσθηση με την 
πένα του οποίου, τουλάχιστον, αποδεικνύει 
το ηχείο της. Το έχουν πετύχει νωρίτερα, 
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ακόμη περισσότερο, πράξεις δωματίου όπως 
του ενοχλητικού «ντριν» κινητού και των 
γκαγκ άρθρωσης (κυρίως του «φλέγματος» 
και του «obstination, masturbation…») στον 
απολαυστικό, μουσικό 15σύλλαβο αλεξαν-
δρινό στίχο τού πρωτότυπου όπου ασκούνται 
συμβιωτικά οι δύο acteurs, κάποια εξωτερικά 
στη φύση και τα αντικαθρεφτίσματα των 
δύο με τις δια του γραπτού λόγου σιλουέτες 
τους στην κουίντα - ενώ παίζουν τα ρέστα 
τους οι Γουίλσον (η πιο ταιριαστή επιλογή 
του εδώ και χρόνια) και Λουκίνι. Αλλά 
«Βόλτα με τον Μολιέρο» ως το τέρμα της 
αίθουσας δε φτάνεις. Δύο ναι, αλλά τρεις 
αυλαίες, δύσκολο να κάνεις…

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Προσαρτημένος στο άρμα του Θέσπιδος; 
Είναι κατ’ αρχήν για σένα - και για τον 
εραστή του γαλλικού πνεύματος, bien sur. 
Καλλιεργημένοι, θα χαρείτε πράγματα, 
θα δείτε και τα faux-pas της υπόθεσης. 
Δεν πας τους βατραχοφάγους ΚΑΙ το 
«Τρίτο Κουδούνι»; Μείνε μακριά.
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official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?v=0rvL0gUVTk4
http://www.imdb.com/title/tt2207050/
https://www.facebook.com/Alcesteabicyclette
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Η ΑΛΛΗ ΓΥΝΑΙΚΑ (2014) 
(THE OTHER WOMAN)

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Η σύζυγος και δύο εκ των ερωμένων τού, ίσως, μεγα-
λύτερου - με το… μπαρδόν, αλλά αποτελεί ορισμό τού 
χαρακτηρισμού - μαλάκα που θα συναντήσεις ποτέ, 
γίνονται φίλες κολλητές και παράλληλα σκαρφίζο-
νται και οργανώνουν τον καλύτερο τρόπο για να τον 
εκδικηθούν.

Κάτι μεταξύ των (πολυαγαπημένων μας εδώ στο FREE 
CINEMA, αλλά σφόδρα παραγνωρισμένων στο Ελλά-
ντα) «Φιλενάδων» και θηλυκής εκδοχής τού «The 
Hangover», αυτή «Η Άλλη Γυναίκα» είναι σαφώς κατώ-
τερη αμφοτέρων, αλλά διαθέτει μερικές, λυτρωτικές, φωτει-
νές αναλαμπές. Πριν, όμως, απαριθμήσω αυτές / τις εξαιρέ-
σεις / τα καλά νέα, πατάω φρένο στο υπόλοιπο υλικό της / 
τον κανόνα / τα κακά νέα. 

Αντίθετα, λοιπόν, α) με τις «Φιλενάδες», αυτό το νέο 
πόνημα του - πολυμήχανου (ηθοποιού, σεναριογράφου και 
σκηνοθέτη), αλλά ποτέ αντάξια του πατέρα του (Τζον) ή 
της μητέρας του (Τζίνα Ρόουλαντς) ταλαντούχου - υιού 
Κασαβέτις («Το Ημερολόγιο»), δε διαθέτει καλοσχημα-
τισμένους, απτούς χαρακτήρες και μόνο ακροθιγώς δια-
πραγματεύεται τα συνήθη αγκάθια στις σχέσεις μεταξύ των 
δύο φύλων, β) με το «The Hangover» δεν τολμά το εύστοχα 
αυθάδες, ποικιλοτρόπως αθυρόστομο, σκατολογικό χιούμορ 
και τη slapstick κωμωδία σε δεόντως γενναίες, εξωφρενικά 
ξεκαρδιστικές δόσεις, και γ) και με τις δύο αυτές ταινίες, 
ούτε ουσιαστική διάθεση για αυτο-σαρκασμό, αυτο-κριτική 
ή αυτο-αποδοκιμασία επιδεικνύει, ούτε στέκεται ικανό 
να γίνει προσφιλές ή προσιτό και στα δύο φύλα. Με άλλα 
λόγια, πρόκειται για… γυναικεία υπόθεση.

Ως τέτοια, όμως, αποκλείεται να μη διασκεδάσει, συγκι-
νήσει και, ναι, εμπνεύσει, στο ελάχιστο τουλάχιστον, τις 
κυρίες κάθε ηλικίας που θα της δώσουν μια ευκαιρία. Πώς; 

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι γκόμενες που 
έχουνε φάει κέρατο από 
τον ίδιο άντρα και… κάτι 
τρέχει στα γύφτικα. 
Ασχέτως φύλου, το βλέ-
πεις μόνο φορώντας σερ-
βιετάκι με φτερά.

Είδος 
Κωμωδία

Σκηνοθεσία 
Νικ Κασαβέτις

Καστ 
Κάμερον Ντίαζ,  
Λέσλι Μαν,  
Νίκολαϊ Κόστερ-Βάλνταου,  
Κέιτ Άπτον,  
Τέιλορ Κίνεϊ,  
Ντον Τζόνσον

Διάρκεια 
109’

Διανομή  
ODEON

8 μαϊΟΥ 2014
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Αν και υπερβολικά κακή, σχεδόν άδικη με 
τον εξωπραγματικά ψεύτη, απατεώνα και 
παρτάκια σύζυγο Μαρκ / Κόστερ-Βάλνταου 
της Κέιτ / Μαν, θα τις ευθυμήσει, περισσό-
τερο ή λιγότερο ανακουφιστικά ξεκαρδι-
στικά, με τα παθήματα / τιμωρίες στα οποία 
τον υποβάλλει η πρωταγωνιστική, θηλυκή 
τριάδα. Από την επίθεση με το… αποτριχω-
τικό σαμπουάν και τις γυναικείες ορμόνες 
στον πρωινό φρουτοχυμό του και τις κωμι-
κοτραγικές συνέπειές τους, το καθαρτικό 
στα ποτά του και την άτακτη φυγή του στην 
τουαλέτα και το κόκκινο παντελόνι που ακο-
λουθούν (και δε μου άφησαν άντερο), μέχρι 
την ανθολογική του παραδοχή / την καλύ-
τερη από τις ουκ ολίγες συλλεκτικές ατάκες 
(«I get more ass than a toilet seat!») και τις 
συνεχείς, απονενοημένες προσκρούσεις 
του σε τζάμια στο φινάλε, δε θα υπάρξει 
γυναίκα που να μην κλάψει από τα γέλια, 
αφού όλες έχουν βιώσει κάποιου είδους 
προδοσία από το σύντροφό τους, τουλάχι-
στον μια φορά στη ζωή τους.
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ναι, αν είσαι γυναίκα και θέλεις να δια-
σκεδάσεις, να ξεσκάσεις και να περάσεις 
(ένοχα) απολαυστικά, χωρίς μεγάλες 
απαιτήσεις, με τις φιλενάδες σου. Όχι, 
αν είσαι άνδρας ή… γυναίκα που αναζητά 
ρομαντική κομεντί για να χαριεντιστεί με 
το έτερον ήμισυ.

Θα τις συγκινήσει κάθε φορά που μια αλή-
θεια ξεφεύγει από τα χείλη της νοικοκυράς 
Κέιτ (της οποίας όλη η ζωή ανατρέπεται, και 
δεν ξέρει από πού να πιαστεί, καθώς έχει 
ξεχάσει να είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από 
σύζυγος), της καριερίστας Κάρλι / Ντίαζ 
(που όσο και αν το παλεύει δεν έχει ακόμα 
καταφέρει να συνδυάσει την επιτυχημένη 
επαγγελματική ζωή της με μια ευτυχισμένη, 
οικογενειακή πραγματικότητα), και της 
πανωραίας, αλλά… ακατοίκητης Άμπερ / 
Άπτον (την οποία οι άντρες επιμένουν να 
εκμεταλλεύονται μόνο ως «γλάστρα»). Και 
θα τις εμπνεύσει ως - ατελής έστω - ύμνος 
στη γυναικεία φιλία. Που, αν βάλουν στην 
άκρη τον έξωθεν ραμμένο στη θηλυκή (και 
καλά) φύση ανταγωνισμό (με έπαθλο τον 
πρίγκιπα των παραμυθιών), μπορεί να γεν-
νηθεί, να τραφεί και να στεριώσει (ακριβώς 
όπως η περίφημη ανδρική) μέσα από τις πιο 
αντίξοες και παράξενες συνθήκες. Αμήν.
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official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://theotherwomanmovie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=juxTC7hYGTE
http://www.imdb.com/title/tt2203939/
https://www.facebook.com/TheOtherWomanMovie
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ΣΤΟ ΝΗΜΑ (2014)

η γνωμη του mr. klein

Ο Τσίπρας σε ντοκι-
μαντέρ. Στα σινεμά! 
Και πληρώνεις και τη 
ΝΕΡΙΤ…

Είδος 
Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία 
Αλέξανδρος Παπανικολάου, 
Έμιλυ Γιαννούκου

Διάρκεια 
74’

Διανομή  
CINEDOC

Ένα έτος από την πολιτική ζωή του «Αλέξη», με αφε-
τηρία την προεκλογική εκστρατεία του το 2012 δια-
μέσου της θητείας του ως αρχηγού της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης μέχρι την επαναβεβαίωσή του στην 
κομματική ηγεσία. Ποιος υπήρξε (κι ενδεχομένως 
παραμένει)... ο αγών του;

Η λέξη - κλειδί, και ταυτόχρονα το «μαύρισμα» (στον πρώτο 
γύρο) του φιλμ, στην παραπάνω σύνοψη είναι «πολιτική». 
Κι αυτό για μία... τρόικα λόγων: εδώ δε θα ζήσεις τον Τσί-
πρα στις προσωπικές (ξεχάστε τις οικογενειακές, αποτελούν 
άβατο ή εκούσια παραχώρηση εκ μέρους των δημιουργών, 
παρά την αποκλειστική πρόσβαση στις λοιπές δραστηριό-
τητές του) στιγμές του - όσο κι αν η φόρμα τού... χαλαρού 
ημερολογίου φιλοδοξεί ν’ αφήσει να διαφανεί αυτός στη 
«φυσική» καθημερινότητα των υποχρεώσεών του. Αφετέρου 
ένα τετ α τετ με τον άνδρα το οποίο, εξορμώντας σε δόσεις, 
παρέχει ανάσες στο χρονικό εμπειριών του on the road προ 
& μετά κάλπης / στην Κουμουνδούρου / στη Βουλή (αλλά 
διαψεύδει τον αυτοχαρακτηρισμό τού ντοκιμαντέρ ως 
παρατηρητικού) συγκροτεί μόνο ακροθιγώς το συνδυασμό 
τού υποκειμένου ως ενός από εμάς. Τέλος, το κόψιμο από τη 
μεθοδολογική λίστα αφήγησης των οποιονδήποτε ρέστων 
συνεντεύξεων, υλικού αρχείου και παραχώρησης σε πρώτο 
πρόσωπο του λόγου στους συντρόφους (πολλώ δε μάλλον 
στους αντιπάλους) δεν επιτρέπει την παρέκκλιση από την 
επίσημα ανεπίσημη γραμμή: τής καταγραφής απλώς τού 
«αέρα», των εξω-προγραμματικών δηλώσεων ενός VIP.

Στη γλώσσα του λαού: το ομόφρον περσινό «Ένα Βήμα 
Μπροστά» του Δημήτρη Αθυρίδη για το Γιάννη Μπουτάρη, 
το οποίο κατέβαζε ανάγλυφο απ’ το βάθρο του επίσης ένα 
- διόλου τυχαία όχι κατ’ επάγγελμα - πουλέν της εκτελε-
στικής εξουσίας, δεν έχει να φοβάται απ’ αυτόν το δελφίνο. 

του Άγγελου Μαύρου

8 μαϊΟΥ 2014
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Γιατί υφίστανται και έτερες συνιστώσες 
προς διαγραφή εν προκειμένω. Από το μικρό 
όνομα του σκηνοθέτη απουσιάζει το τελικό 
«ς» στους τίτλους αρχής (καταφρόνια στο 
image-making;). Επουσιώδη σούξου μούξου 
τής αρσενικής ελπίδας της εδώ Αριστεράς 
διεκδικούν και καταλαμβάνουν ζωτικό χώρο 
επιβαρυντικά για το βεριτέ πορτρέτο. Στιγ-
μιότυπα του team τού «αρχηγού», το οποίο 
σχεδιάζει από τη στρατηγική της παράταξης 
ως πτυχές της «εικόνας» του, φαντάζουν 
σχεδόν δειγματοληπτικά αμελητέα, με τους 
νοματαίους να μη μας συστήνονται ποτέ. 
Ο (χρωματικής μετριοπάθειας φωτισμών ή 
blow-up;) φακός γυρεύει ζερβά-δεξιά και δε 
βρίσκει υποστήριξη στο χώρο δράσης (στα 
ενδιαιτήματα εργασίας, στην καμπάνια, στα 
ταξίδια εντός κι εκτός Ελλάδας), κομίζοντας 
στη συγκέντρωση από αδέξια zoom άνευ 
λόγου ώς φύρα πλάνων χωρίς νόημα, που η 
κεντρική επιτροπή τού μοντάζ αδυνατεί να 
συμμορφώσει ή να εξοβελίσει. Αλλά ακόμη 
κι όταν η κάμερα «έχει» κάτι ευρύτερα 
σημαίνον, όπως μία δειλή απόπειρα αιτή-
ματος ρουσφετιού με προσεγγιζόμενο τον 
ίδιο τον ηγέτη, αυτό κοτσάρεται αδέξια στην 
εισαγωγή τού φιλμ - για να εκθέσει με το 
καλημέρα τη... νέα (not) δημοκρατία ενός 
λαού, αυτήν που έχει να αντιπαλέψει στην 
κόψη της τότε πτώχευσης και της ευρωπα-
ϊκής οικογένειας ο Τσίπρας or what; Άρα, 
χάραξη τακτικής ζητάς, σινεψηφοφόρε;  
Όχι εδώ...
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official trailer

link me

http://www.youtube.com/watch?v=k-S_F711NHc
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Δε θα το ρίξεις άκυρο, εννοείται. Άνοιγμα 
του εστιαζόμενου επίδοξου Πρωθυπουργού 
στην κοινωνία επιτυγχάνεται, τουλάχιστον 
στο βαθμό ιδία θελήσει επισημάνσεων όπως 
της αυτοκριτικής παραδοχής περί ενδεχόμε-
νου δειλίας σχετικά με την ανάληψη κυβερ-
νητικής ευθύνης σε περίπτωση νίκης. Ο επί-
λογος, μ’ ένα μονοπλάνο να τον ακολουθεί 
πέρυσι κατά πόδας καθώς παίρνει τη μονα-
χική διαδρομή από ένα γραφειάκι προς το 
βήμα του ιδρυτικού συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, 
όπου εκλέγεται Πρόεδρος, για να μιλήσει 
στο πλήθος, είναι επίσης ένα - και μορφικά - 
έξοχα ηχηρό (η μειοψηφία επί του παρόντος, 
δυστυχώς) σχόλιο στο lonely at the top των 
κοινών. Και για τους πιο ιντριγκαδόρους, 
υπέρ ή κατά, του πόπολου: ο μύθος περί της 
αμφιλεγόμενης αγγλομάθειας του Ρωμιού 
Τσάβες διαλύεται οριστικά εδώ (στο πλαίσιο 
των ξένων επαφών του, που θα ’λεγαν και οι 
embedded συνάδελφοι του σχετικού ρεπορ-
τάζ). Και η πολύκροτη αντίδρασή του με 
γέλιο έκπληξης στο video της βιαιοπραγίας 
Κασιδιάρη εναντίον των Κανέλλη και Δού-
ρου δικαιολογείται απολύτως - αντιθέτως με 
το, «καπάκι», κατώτερο των περιστάσεων 
χιούμορ του για το φασιστικό κρούσμα, σε 
πείσμα και προς επίρρωση των όσων τού 
έσουραν τα εξ αμάξης αρθρογραφώντας / 
μικροφωνίζοντας / καφενολογώντας από 
«σπασμένο τηλέφωνο» χωρίς να έχουν δει 
την ταινία. Ιδού μια περίπτωση κατά την 
οποία εδώ, όντως ανθρώπινα και πολιτικά, 
πολυδιάστατα, πίσω από τις λέξεις… κρύβε-
ται ο Αλέξης. Τύπου Δελαπατρίδης ή Τσο-
λάκογλου επουδενί παίζουν, βεβαίως, αυτά 
τα 73 λεπτά επάνω του. Αλλά «Τα χρήματά 
μας χάθηκαν. Η υπομονή μας τελείωσε». 
«Ψηφίζουμε & φεύγουν». Συγγνώμη κιόλας, 
συνθήματά του είναι...
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Βαμμένε της τάλε κουάλε ή εχθρικής ιδε-
ολογίας με τον πρωταγωνιστή, δαγκωτό 
(είστε και στην περίοδό σας τώρα) - το τι 
ποσοστά θα πιάσει στην επικράτεια καθε-
νός, άγνωστο. Πάντως, το gallop μας δεί-
χνει ότι οι κινηματογραφικές φιλοδοξίες 
τού εν λόγω doc ποσώς εκπληρώθηκαν. 
Αν είσαι χρόνια στο μετερίζι της Έβδομης 
Τέχνης, πιθανώς θα το στηρίξεις - εξίσου 
πιθανώς θα απογοητευθείς και απ’ αυτόν 
το σχηματισμό υποσχέσεων.



PAGE 40 | FREE CINEMA | ISSUE#111

WILD DUCK (2013)

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Γιάννης Σακαρίδης

Καστ 
Αλέξανδρος Λογοθέτης,  
Θέμις Μπαζάκα,  
Γιώργος Πυρπασόπουλος,  
Γιάννης Στάνκογλου,  
Ηλίας Λογοθέτης

Διάρκεια 
88’

Διανομή  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

Τύπος που έχει υποκύψει στα χρέη λόγω οικονομι-
κής κρίσης μπλέκει στη διαλεύκανση σκανδάλου 
που σχετίζεται με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, 
γεγονός που τον φέρνει πιο κοντά όχι μόνο στην 
αληθινή φύση της προηγούμενης δουλειάς του αλλά 
και στο επίκεντρο μιας ανθρώπινης τραγωδίας, στην 
οποία, αλυσιδωτά, ενδεχομένως να φέρει και μερί-
διο ευθύνης.

Ένα από τα στοιχεία που κάνει αμέσως εντύπωση στο «Wild 
Duck» του Γιάννη Σακαρίδη είναι το... φροντισμένο περι-
τύλιγμα. Καθαρή εικόνα, διεύθυνση φωτογραφίας με προ-
σωπικότητα (από τον Γιαν Φόγκελ του «Wasted Youth»), 
ενδιαφέρουσα χρήση του μοντάζ που αγνοεί αρχικά το χώρο 
και το χρόνο για να αφηγηθεί την ιστορία με άξονα κυρίως 
τη συναισθηματική εξέλιξη του προσωπικού ταξιδιού του 
πρωταγωνιστή, δύο αν μη τι άλλο αξιόλογες ερμηνείες που 
στοιχειοθετούν τον κεντρικό άξονα της δυναμικής τού φιλμ. 

Παρ’ όλα αυτά, το «Wild Duck» δεν ακολουθεί ιδιόρρυθμα 
τερτίπια ούτε επιθυμεί να βυθιστεί σε έναν σουρεαλιστικό 
ή περίεργο κόσμο παρά στοχεύει στην αφήγηση μιας σύγ-
χρονης ανθρώπινης τραγωδίας, όπως υπαγορεύεται από 
την κατάσταση της οικονομικής κρίσης, και της μετατροπής 
της σε... συνωμοσιολογικό θρίλερ χαμηλών ταχυτήτων, στο 
οποίο μπλέκονται εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και ύπο-
πτα συμφέροντα. Είναι ένας δύσκολος συνδυασμός αλλά, 
τουλάχιστον, ξεφεύγει από την πεπατημένη, δείχνοντας 
αυθεντικό ενδιαφέρον τόσο για τα κίνητρα των χαρακτήρων 
όσο και για τα συναισθήματα, τις τύψεις και τις ρεαλιστικές 
αντιδράσεις τους, ακόμα κι αν η σκηνοθετική προσέγγιση 
του «ακανόνιστου» μοντάζ καθιστά δυσκολότερη - στην 
αρχή - την ανάγνωση της ταινίας.

Όταν πια ο χρονικός άξονας μπει στη θέση του, η ιστο-

η γνωμη του mr. klein

Ελληνικό με πάπιες; Όχι; 
Τηλεφωνικές εταιρείες 
και παρακολουθήσεις; Σε 
κάθε περίπτωση, ταιριάζει 
μια καραμπίνα…

8 μαϊΟΥ 2014
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ρία γίνεται σχεδόν απόλυτα γραμμική κι 
επικεντρώνεται περισσότερο στη διαπρο-
σωπική σχέση τού ενδεχομένως «θύτη» 
Δημήτρη και του αναμφισβήτητα «θύματος» 
Παναγιώτας, αφήνοντας στην άκρη (ή στο 
σκοτάδι, όπου έτσι κι αλλιώς υπήρχαν) τις 
σκοπιμότητες ή τις ακριβείς λεπτομέρειες 
οι οποίες οδήγησαν στο παρόν της κατά-
στασης, ακριβώς όπως κάνει και σχετικά 
με τα στοιχεία του παρελθόντος των δύο 
ηρώων, που απλά υπονοούνται ή τυγχάνουν 
φευγαλέας αναφοράς. Όσο κι αν το φιλμ 
φαντάζει ως «δράμα μεγατόνων» ή «ταινία 
καταγγελίας», η πραγματική καρδιά του 
βρίσκεται στη σχέση ανάμεσα σε αυτούς 
τους δύο ανθρώπους, καθώς τόσο ο Αλέξαν-
δρος Λογοθέτης όσο και η Θέμις Μπαζάκα 
στοχεύουν στη λιτή αλλά καίρια απεικόνιση 
των ηρώων τους χωρίς υπερβολές ή… τηλε-
οπτικές εξάρσεις, που θα έκαναν πιο φτηνό 
το αποτέλεσμα.
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Δυστυχώς, όμως, αυτή η λιτή απεικόνιση 
όλων των θεματικών της ταινίας είναι που 
ελαττώνει και την τελική της δύναμη. Ως 
δράμα χαρακτήρων καταλήγει να είναι 
αρκετά προφανές. Ως φιλμ συνωμοσίας, 
παραμένει αρκετά γενικόλογο και, τελικά, 
μη ουσιώδες. Ως ταινία κοινωνικής κριτικής, 
φαντάζει αδύναμη και χωρίς ισχυρά επι-
χειρήματα. Ως θρίλερ της διπλανής πόρ-
τας, απλά... ακουμπά χωρίς να αγγίζει την 
ένταση που θα χρειαζόταν. Στο τέλος της 
ταινίας, το συμπέρασμα ουσιαστικά υπαγο-
ρεύεται, χωρίς να έχει προκύψει από λογική 
ανάπτυξη, και οι καλές προθέσεις δε συνο-
δεύονται από ένα ισχυρό αποτέλεσμα που 
θα δικαίωνε τις ενδιαφέρουσες (ομολογου-
μένως) επιλογές στην ανάπτυξη της ιστο-
ρίας. Στο φινάλε, το περιτύλιγμα παραμένει 
εντυπωσιακό χωρίς αμφιβολία, όμως, το 
περιεχόμενο είναι εκείνο που θα μπορούσε 
να έχει επιδεχθεί σημαντικής βελτίωσης.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν σε είχαν συγκινήσει ελληνικές ται-
νίες του πρόσφατου παρελθόντος, όπως 
«Ο Εχθρός μου» ή το «September», που 
επικεντρώνονται στο προσωπικό ταξίδι 
των πρωταγωνιστών τους χωρίς… «παρα-
ξενιές», ίσως θα έπρεπε να το τσεκάρεις. 
Αν παρέμενες μέχρι τώρα ασυγκίνητος 
από το ταξίδι του ελληνικού κινηματο-
γράφου, δύσκολα θα βρεις κάτι εδώ για 
να... μετανοήσεις.
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official trailer

imdb

link me

http://www.youtube.com/watch?v=7ubND4BvcWQ
http://www.imdb.com/title/tt2232594/
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http://freecinema.gr/fragoulis-in-3/

