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Οπρόσφατος κυβερνητικός ανασχηματι-
σμός αντικατοπτρίζει την αποσύνθεση 
και μια «how low can you go» αντίληψη 
που κυριαρχεί στη σημερινή κοινωνία 

και… βρωμάει από το κεφάλι. Λίγο παρακάτω, 
στο χώρο των «θεαμάτων», το σουρεάλ κλίμα 
είναι παρόμοιο.

Προηγήθηκαν κάτι γραφικότητες, με επιστολές 
προς το Υπουργείο Πολιτισμού, ότι και καλά είναι 
ανύπαρκτο και τώρα που το ελληνικό σινεμά ανε-
βαίνει διαρκώς στο εξωτερικό (και αναπτύσσεται 
και ο τουρισμός των δικών μας κινηματογραφι-
στών προς τα αλλοδαπά Φεστιβάλ…), χρειάζεται 
τη βοήθεια της πολιτείας, μην αφήσουμε να χαθεί 
η ευκαιρία (για τα 500 εισιτήρια ανά τίτλο στα 
ταμεία, τσιμουδιά), και κάτι άλλοι γκρίνιαζαν για 
το χάλι τού Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, 
εμφανίστηκαν και κάτι πικραμένοι που θυμήθη-
καν και το τσίρκο με τον άλλο πρώην «αιμοδότη», 
την ΕΡΤ… Ως αποτέλεσμα, νεκραναστήθηκε ο 
Παναγιωτόπουλος και τους πέταξε ένα ξεγυρι-
σμένο νέο Δ.Σ. στο Κέντρο, που έκανε το αφιέ-
ρωμα της Ταινιοθήκης στον Γκοντάρ να μοιάζει 
με ντισνεϊκή ρετροσπεκτίβα. Ένα μπράβο στην 
Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, που μας τα 
κούνησε με τις «κινητοποιήσεις» της, λίγες μέρες 
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Editorial 116

Hλίας Φραγκούλης

αργότερα να «ξεσηκωνόντουσαν», θα έπιαναν 
στα πράσα τον νέο Υπουργό (που όλοι προσπαθή-
σαμε να εντοπίσουμε μέσω των αναζητήσεων του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού…) και θα του έκαι-
γαν τον εγκέφαλο πάνω στο «ποδαρικό»!

Κατά τα άλλα, η διανομή συνεχίζει ακάθεκτη, 
με κάτι ελαφρώς κανιβαλιστικές συμπτώσεις (;) 
στον προγραμματισμό αυτό το επταήμερο. Τοτού 
στο «Μια Γαλλίδα στο Μανχάταν» (πρόκει-
ται περί… ανδρός, αλλά καλύτερα πουλάει με 
γυναίκα στον τίτλο), μαζί με επανέκδοση της 
«Αμελί» από τη μια, «A Million Ways to Die 
in the West» (στο πιο «συντηρητικό» χιλιάρικο 
για την ελληνική αγορά) μαζί με… «Million 
Dollar Arm» από την άλλη! Κάπου υπάρχει μια 
κάποια τρολιά, μα δεν ξέρω πού…

Αυτό που ξέρω είναι ότι μέχρι και την ερχόμενη 
Τετάρτη, στο τρίτο (ποιος το φανταζόταν πως θα 
γίνει θεσμός!) ΞΑΦΝΙΚΑ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟ-
ΚΑΙΡΙ, θα γελάμε δυνατά. Στη χάρμα ταράτσα 
του Cine Άνεσις, με αληθινές κωμωδίες, σε 
παντοτινό φιλμ. Γιατί έτσι γουστάρω.

http://www.iliaskyriazis.com/
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Χίλιοι Τρόποι να Πεθάνεις 
στην Αγρια Δύση (2014) 
(A Million Ways to Die in the West)

η γνωμη του mr. klein

Τι να σου κλάσουν οι 
υπόλοιπες κωμωδίες 
όταν βγάζει ταινία ο Σεθ; 
Ψόφος στο φουλ, σκατο-
λογικό ολέ, σεξοχαβαλές 
εξτραδάκι, οι καμπύλες 
της Σαρλίζ, έχει και ωραία 
τοπία για τους τουρίστες!

H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Κωμωδία
Σκηνοθεσία 
Σεθ ΜακΦάρλεϊν
Καστ 
Σεθ ΜακΦάρλεϊν,  
Σαρλίζ Θέρον,  
Αμάντα Σάιφριντ,  
Νιλ Πάτρικ Χάρις,  
Σάρα Σίλβερμαν,  
Τζιοβάνι Ριμπίσι,  
Λίαμ Νίσον
Διάρκεια 
116’
Διανομή  
UIP

Ο Άλμπερτ είναι η ντροπή της Άγριας Δύσης. Δεν 
ξέρει από σημάδι, δεν τολμά να αναμετρηθεί σε 
μονομαχίες με άλλους πιστολέρο και… εκτρέφει 
πρόβατα! Όταν η αγαπημένη του τον παρατάει για 
έναν από τους πλουσιότερους άνδρες της πόλης, η 
εμφάνιση μιας πανέμορφης άγνωστης θα τεστάρει το 
κουράγιο του για να περάσει στην αντεπίθεση. Χωρίς 
να γνωρίζει ότι πρόκειται για τη σύζυγο ενός καταζη-
τούμενου εγκληματία!

Πολλά άλλαξαν στο είδος της κωμωδίας, όταν το 1974 ο Μελ 
Μπρουκς έβαλε ένα μάτσο καουμπόηδες να… κλάνουν, τρώ-
γοντας φασόλια γύρω από μια φωτιά στη νύχτα της ερήμου, 
στο «Μπότες, Σπηρούνια και Καυτές Σέλλες». Προσπα-
θώντας να επιβάλει και τη δική του κωμική σφραγίδα, κάπου 
ανάμεσα στο γνήσιο slapstick της αμερικανικής παράδοσης 
στο genre, την εκσυγχρονισμένη χυδαιότητα των αδελφών 
Φαρέλι ή τον όλεθρο του σαρκαστικού χιούμορ των Ματ 
Στόουν και Τρέι Πάρκερ, ο Σεθ ΜακΦάρλεϊν επιστρέφει μετά 
από τον ξεκαρδιστικό θρίαμβο του «Ted», πίσω στις ρίζες 
τού δικού του έθνους, με μια αίσθηση… ιστορικής ντροπής, 
για να τα κάνει όλα… σαβούρα! Ο Μπρουκς μπορεί να είναι 
υπερήφανος για τούτον τον σύγχρονο «διάδοχό» του, όμως, 
στις σχολές υποκριτικής θα υπάρχουν δάσκαλοι που θα καίνε 
τα διπλώματά τους…

Ο ΜακΦάρλεϊν διαπράττει ένα μεγάλο ατόπημα. Από genius 
δημιουργός και γραφιάς, κάνει, πλέον, πάσα στον εαυτό 
του και τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μέχρι την απονομή των 
Όσκαρ του 2013, δε μας ένοιαζε παρά μόνο η φωνή του και 
τα αστεία του. Σήμερα, στέκει μπροστά από την κάμερα, 
όντας νέος, πετυχημένος και εμφανίσιμος, δοκιμάζοντας 
κάτι που… όχι μόνο δεν του πηγαίνει, αλλά και δεν κατέχει 
ως ταλέντο. Ο Άλμπερτ είναι… ο ίδιος ο ΜακΦάρλεϊν με 

του Ηλία Φραγκούλη

12 ιουνιΟΥ 2014
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μια αλλαξιά ρούχα δανεικά και παρουσία 
που περισσότερο θυμίζει νουμεράκια σκηνής 
stand-up, παρά ερμηνεία. Έχει την εξυπνάδα 
να στήσει ένα ωραίο καστ που κάνει κέφι 
την όλη εμπειρία, συνήθως χωρίς εκείνον, 
όμως. Εξαίρεση, η Σαρλίζ Θέρον που… όλα 
τα σφάζει όλα τα μαχαιρώνει! Η γυναίκα 
είναι ηθοποιός, είναι έμπειρη, δοκιμάζεται σε 
ό,τι τη βάλεις να παίξει, και εδώ, στις σκηνές 
της με το ΜακΦάρλεϊν, δίνει κάτι από τη 
δική της αύρα για να μοιάσουν πειστικές ή 
και αληθινές σε κάποιες στιγμές ρομάντζου 
που «ψήνεται».
Το σενάριο έχει κι αυτό τα ζητήματά του, με 
επτά βασικούς χαρακτήρες που γυροφέρνουν 
ουκ ολίγες υποπλοκές, μοιρασμένες μεταξύ 
ωρίμανσης του κεντρικού ήρωα, αποκατά-
στασης της καρδιάς του και αναπόφευκτου 
ερχομού της συμμορίας των κακών, χωρίς 
να τολμά να φτάσει ποτέ μέχρι «Το Τρένο 
θα Σφυρίξει Τρεις Φορές» μεριά. Πιο 
αστεία είναι εκείνη του καλύτερου φίλου 
του Άλμπερτ, του παρθένου Έντουαρντ 
(Ριμπίσι), ο οποίος είναι λογοδοσμένος με 
την πόρνη Ρουθ (Σίλβερμαν), που μπορεί 
να έχει «πάρει» ολόκληρη την πόλη, αλλά 
πρέπει πρώτα να στεφανωθεί κι ύστερα να 
κάνει σεξ με τον αγαπημένο της, όπως κάθε 
θρήσκο και τίμιο κορίτσι!
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Εννοείται πως αν μπήκες στον κινηματο-
γράφο με την όρεξη να… πεθάνεις από τα 
γέλια, βρίσκεσαι στο σωστό μέρος. Αρκεί να 
αντιλαμβάνεσαι το χιούμορ και από την πιο 
πρόστυχη, αθυρόστομη, μακάβρια και βρω-
μερή πλευρά του. Χωρίς να φτάνει το επί-
πεδο του «Ted» και με λιγότερες αναφορές 
από εκείνο προς την pop κουλτούρα (αν και 
από μόνο του το homage στο franchise του 
«Επιστροφή στο Μέλλον» κόντεψε να με 
πετάξει από το κάθισμα!), το «Χίλιοι Τρόποι 
να Πεθάνεις στην Άγρια Δύση» αποτελείται 
από ένα τρελό σερί αστείων σκηνών και 
ατακών, μερικές από τις οποίες θα μείνουν 
στην αιωνιότητα. Ο μύθος των ανθρώπων 
που δε χαμογελούσαν ποτέ στις φωτογρα-
φίες τους, ολόκληρη η σεκάνς στο πανηγύρι 
που… πνίγεται στο αίμα, κάθε περίπτωση 
που αφορά το πόσο εύκολο ήταν να πεθά-
νεις στα 1882, είναι μόλις μερικά δείγματα 
από αυτά που πρέπει να περιμένεις για να… 
ουρλιάξεις. Και, εδώ που τα λέμε, κάποιοι 
πιο ευαίσθητοι θεατές μπορεί και να ουρλιά-
ξουν κυριολεκτικά με την πληθώρα εικόνων 
βίας, τους διαμελισμούς και την προκλητική 
τους γραφικότητα. Εγώ βαρούσα παλαμάκια. 
Αλλά εγώ δεν είμαι ο μέσος θεατής…
Στην τελική, αγαπάμε Σεθ ΜακΦάρλεϊν, 
απλά, κάποιος πρέπει να του πετάξει… λάσο 
και να τον κρατήσει μακριά από την ιδέα τού 
ρόλου του ως ηθοποιού στον κινηματογράφο. 
Το ότι είσαι χαρισματικός δε σημαίνει πως 
μπορείς να τα κάνεις όλα σωστά! Αρκεί που 
μας κάνει να γελάμε. Ενίοτε και να «πεθαί-
νουμε» με αυτό τον τρόπο.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.amillionways.com/#
http://www.youtube.com/watch?v=CXxqG4aqwY4
http://www.imdb.com/title/tt2557490/
https://www.facebook.com/dieinwest
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν αποδέχεσαι τη βαρβαρότητα στην 
κωμωδία, θα περάσεις χάρμα. Θα δεις ένα 
καταπληκτικό καστ, θα θαυμάσεις τοπία 
φυσικής ομορφιάς από τη Monument 
Valley, θα σε ισοπεδώσει το καφριλίκι 
του κατάμαυρου χιούμορ του φιλμ. Αν 
είσαι της… γαλλικής κομψότητας, θα σε 
πιάσει και ναυτία. Αν το «Ted» μπήκε στη 
λίστα των πιο… δολοφονικών κωμωδιών 
που έχεις δει σε τούτη τη ζωή, είσαι ήδη 
στο ταμείο. Εσύ, βάστα λίγο μικρότερο 
καλάθι, εκτός κι αν είσαι και fan του γου-
έστερν, εκεί πάω πάσο.
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ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ  
ΤΟ ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ 2 (2014) 
(HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2)

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Πέντε χρόνια αφότου η υποδειγματικά αρμονική και 
αλληλοσυμπληρωματική φιλία τους επανέφερε την 
ειρήνη και τη συμβίωση μεταξύ ανθρώπων και δρά-
κων στο χωριό των Βίκινγκς του νησιού Μπερκ, ο 
Ψάρης και ο Φαφούτης, νεαροί ενήλικες πλέον, ίπτα-
νται ανά τον κόσμο, ανακαλύπτοντας νέες - όχι πάντα 
- θαυμαστές φυλές ανθρώπων και δράκων, αλλά και 
νέες διαμάχες να λύσουν.

Γλυκό και πικρό, αστείο και συγκινητικό, σκοτεινό και 
φωτεινό παραμύθι. Για την ουσιαστική σχέση που αναπτύσ-
σεται ανάμεσα στον μικρό δράκο που έχασε το ένα πτερύγιο 
της ουράς του και στο αγόρι που έχασε το ένα του πόδι. Και 
έμαθαν ο ένας στον άλλο πώς να πετούν και να περπατούν, 
από την αρχή, αλλά πάντα μαζί. Έτσι, τέσσερα χρόνια πριν, 
η πρώτη ταινία τής - βασισμένης στην ομότιτλη, προφανώς 
εξαιρετική, ατελείωτη ακόμη, συλλογή παιδικών βιβλίων, δια 
χειρός της Βρετανίδας Κρεσίντα Κάουελ - μας αιφνιδίασε 
ευχάριστα, όντας ταυτόχρονα ένα άκρως ψυχαγωγικό κινού-
μενο σχέδιο για μικρά και μεγάλα παιδιά και ένας απέριττα 
αφοπλιστικός ύμνος στη διαφορετικότητα, και στην ανάγκη 
ανοχής απέναντί της και γόνιμης επικοινωνίας μαζί της. 

Αυτή τη φορά, λοιπόν, πηγαίνοντας να μάθουμε ξανά «Πώς να 
Εκπαιδεύσουμε το Δράκο» μας, αν και ενήλικες, δεν ήμασταν 
ανίδεοι. Περιμέναμε μια τουλάχιστον καλή εμπειρία, ακόμα 
και αν - ως συνήθως - το sequel θα αποδεικνυόταν κατώτερο 
του πρωτότυπου. Ωστόσο, αυτή η συνέχεια μας έπιασε εξα-
πίνης. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αφού διαθέτει όλα τα 
χαρίσματα του πρώτου, (ενίοτε, εύστοχα στη διαπασών), και 
συγχρόνως, επιπλέον, πολλά άλλα, συναρπαστικά. Αφενός 
ευφάνταστο μανιφέστο υπέρ της ισότητας, καθώς δε θέτει 
διακρίσεις μεταξύ αρσενικών και θηλυκών δρακο-καβαλάρη-
δων, αναδεικνύει - εξόχως κωμικά - μόνο τα αρσενικά μού-

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένα παιδάκι. Κι 
ένας δράκος. Τα είχαμε 
ξαναδεί. Και είμαι 
σίγουρος πως θα μας τα 
κάνουν τρία.

Είδος 
Animation
Σκηνοθεσία 
Ντιν ΝτεΜπλουά
Διάρκεια 
102’
Διανομή  
ODEON

12 ιουνιΟΥ 2014
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σκουλα σε αντικείμενο του πόθου και ανταλ-
λάσσει ουσιαστικά τους όρους «μητέρα» και 
«πατέρας», προτιμώντας και επενδύοντας 
συστηματικά σε αυτόν του (άφυλου) γονιού: 
μια «μαμά» είναι αυτή που εδώ φεύγει κυνη-
γώντας το όνειρο και την περιπέτεια, αφήνο-
ντας πίσω, στο σπίτι, τον «μπαμπά» να μεγα-
λώσει (υποδειγματικά) μόνος το παιδί, και 
που, παρά τις όποιες απώλειες βιώνει στην 
πορεία (σε αυτή τη ζωή, βλέπεις, πάντα κάτι 
παίρνεις, κάτι δίνεις), τελικά, δικαιώνεται για 
αυτή την επιλογή της.
Κάθε άλλο παρά επιδεικτική, επίκαιρη και 
διαχρονική, οικολογική, φιλειρηνική και 
αντιρατσιστική διακήρυξη αφετέρου. Πώς; 
Προτείνοντας την ανάπτυξη μιας ανθρώ-
πινης τεχνολογίας με σεβασμό προς, και ει 
δυνατόν σε συνεργασία με τη Φύση και τα 
πλάσματά της (με κορυφαίο παράδειγμα τους 
αλληλοεξαρτώμενους μηχανισμούς πτήσης 
που έχουν εφεύρει ο Ψάρης με το Φαφούτη). 
Προτιμώντας τον ακούραστο διάλογο αντί τα 
ευερέθιστα όπλα για τη λύση όποιας διένε-
ξης (στον απόηχο, θαρρείς, του Θεμιστοκλή, 
ο Ψάρης επιμένει μέχρι τελικής πτώσης στη 
δική του εκδοχή του «πάταξον μεν άκουσον 
δε»). Και - ως… τσαχπίνικος επαναπροσδι-
ορισμός τού μύθου τού Δαυίδ εναντίον του 
Γολιάθ - παραμένοντας ανυποχώρητο στην 
πεποίθησή του πως (αντι)ήρωας / νικητής 
μπορεί να αναδειχθεί ακόμα και κάποιος/α 
που δεν έχει υπόδουλο στρατό (σαν τον 
αρχικακό Βίκινγκ Ντράγκο), αλλά συμμά-
χους / συνοδοιπόρους (σαν τον Ψάρη και 
τους συχωριανούς του, αλλά και τον μυστη-
ριώδη Καβαλάρη των Δράκων), που παλεύει 
να ορίσει ο/η ίδιος/α τη μοίρα του/ης κόντρα 
στο όποιο πεπρωμένο (καθορισμένο εδώ από 
τους γιγάντιους Άλφα που επιβάλλουν τη 
θέλησή τους σε όλους τους δράκους), και που 
δεν είναι απαραίτητα ο/η μεγαλύτερος/η 
σε μέγεθος ή ο/η ισχυρότερος/η σε δύναμη. 
Ελεύθερη βούληση και σθένος χαρακτήρα σε 
όλο τους το μεγαλείο, δηλαδή!
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Και αν εντέλει μας κέρδισε η αναπάντεχη 
ψυχή αυτής της ταινίας, εξαρχής μας απο-
πλάνησε και μας μύησε στο σύμπαν της η 
ακατάπαυστα αριστοτεχνική όψη της. Δεν 
είναι μόνο το 3D που αποδεικνύεται πιο υπο-
βλητικό και λειτουργικό από το αντίστοιχο 
όλων των blockbusters που είδαμε τελευταία 
(«X-Men: Ημέρες Ενός Ξεχασμένου 
Μέλλοντος», «Godzilla», «Maleficent», 
«Στα Όρια του Αύριο»). Είναι και η συστη-
ματική, αλλά πάντα φρέσκια και εύστοχη 
σκηνοθετική επιλογή τού ΝτεΜπλουά να 
αντιπαραθέτει ό,τι συμβαίνει σε πρώτο πλάνο 
με ό,τι διαδραματίζεται πίσω, στο φόντο. 
Έτσι, ανάλογα με την περίσταση, χρίζει το 
δε πότε ως αντικατοπτρισμό ή / και σχόλιο 
(π.χ. μπορεί ο Ψάρης να μοιάζει μισή σπιθαμή 
μπροστά στον ογκώδη σαν ντουλάπα Ντρά-
γκο, είναι όμως τόσο αντάξιος αντίπαλος στον 
μεταξύ τους διαπληκτισμό, όσο ισότιμοι και 
ισομεγέθεις είναι οι δύο Άλφα που μονομα-
χούν στο φόντο) και πότε ως comic relief σε 
ό,τι λίγο-πολύ σοβαρό (π.χ. η προτροπή της 
Άστριντ στον Ψάρη να αρχίσει να σκέφτεται 
σοβαρά τις ευθύνες του ως προσεχής διάδο-
χος του Πατέρα του στην αρχηγία του χωριού, 
ενώ πίσω τους, οι δράκοι τους παίζουν ξεκαρ-
διστικό κυνηγητό) λαμβάνει χώρα στο μεν.
Είναι, όμως, τελικά και πάνω απ’ όλα, αυτή 
η ευλογημένη αίσθηση ότι πετάς, που σου 
αφήνει αυτή η ταινία και σου ευφραίνει την 
καρδιά, ξανά και ξανά, ακόμα και μετά το 
τέλος της. Ναι, πετάς! Εκεί ψηλά, κάτω και 
πέρα από τα σύννεφα. Πάνω από την άγρια, 
λευκή ομορφιά της Αρκτικής. Τη φωτιά και 
τον πάγο. Από την αρχή, αλλά πάντα μαζί με 
τον Ψάρη και το Φαφούτη.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

https://www.howtotrainyourdragon.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Z9a4PvzlqoQ
http://www.imdb.com/title/tt1646971/
https://www.facebook.com/HowToTrainYourDragon
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ετοιμάσου για υπέροχες, αξέχαστες 
πτήσεις. Με ή χωρίς τη συνοδεία / δικαι-
ολογία τέκνων, ανιψιών, βαφτιστηριών. 
Πίστεψέ με, θα την κάνεις τόσο λαχείο 
και με το περιτύλιγμα και με το περιεχό-
μενο αυτού του animation, ώστε ακόμα 
και η προσεγμένη, αλλά πάντα ενοχλη-
τική για εμάς, τα μεγάλα παιδιά, ελλη-
νική μεταγλώττιση θα φαντάζει μελωδία 
στ’ αυτιά σου.
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ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝΟΣ 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ (2014) 
(MILLION DOLLAR ARM)

Είδος 
Αθλητική Κομεντί
Σκηνοθεσία 
Κρεγκ Γκιλέσπι
Καστ 
Τζον Χαμ,  
Πιτομπάς,  
Σουράτζ Σάρμα,  
Μαντούρ Μιτάλ,  
Λέικ Μπελ,  
Μπιλ Πάξτον,  
Άλαν Άρκιν,  
Αασίφ Μάντβι
Διάρκεια 
124’
Διανομή  
FEELGOOD

του Άγγελου Μαύρου

Προ χρεοκοπίας αθλητικός ατζέντης του LA τα ρισκά-
ρει όλα σε deal με επενδυτικό όμιλο να βρει στην 
Ινδία, «μάνα» του cricket, δύο ερασιτέχνες ρίπτες 
- ταλέντα για δοκιμαστικό με pro ομάδα baseball 
στις ΗΠΑ. Σπρωγμένη ως reality η αναζήτηση στη 
χώρα του Βισνού κόσμο χαλάει, γηγενής σβούρας (και 
υπναράς βετεράνος scout, και κολεγιακός προπο-
νητής) τον βοηθάει, με τα επιλεχθέντα άσχετα φτω-
χόπαιδα στο Αμέρικα βλαστημάει, νοικάρισσά του 
το business εγώ του νικάει. Όλοι μαζί μπορούν ή θα 
σπαστούν μετά το bye bye Μουμπάι;

Ξέρετε τι ταμειακό σκορ γράφουν τέτοιες ταινίες στην 
έδρα μας. Αλλά δε θα φταίει μόνο αυτό άπαξ και πάρει τα… 
μπαλάκια της και αυτή η κατεβασιά στη μεγάλη οθόνη 
μιας πραγματικής βάσης (οι μελαψοί players και το Fame 
Story τους είναι υπαρκτά) και πολύ ποιητική αδεία «αγω-
νιστικής» απόδοσης (κυρίως τα συμπαρομαρτούντα coach 
– μέντορα μεταξύ Σάιμον Κάουελ και Μιχάλη Κουινέλη 
είναι «πουλημένα») ιστορίας, με την οποία η Disney κάνει τη 
νέα γύρα της στο field τής sport παράδοσης που, μόνο την 
τελευταία 20ετία, χάρισε στο φιλοθέαμον το τάλε κουάλε 
«The Rookie», το ιπποδρομιακό «Το Μεγάλο Φαβορί», 
το - αδιανέμητο εδώ - football «Invincible» και το bobsled 
«Cool Runnings».

Απ’ τα τριτοκοσμικά αλώνια στα ESPN σαλόνια «Έχεις 
Πακέτο» deadline χρονικό ονειροεκπλήρωσης τυλιγμένο 
στο σάρι ενός - σφυρηλάτησης διαφυλετικού δεσμού μέσω 
δοκιμασίας συνθηκών και ατομικών αρχών – ανδριάντα επί 
3, αυτό το ματσάκι μεταξύ «Slumdog Millionaire» και 
«Jerry Maguire» έχει τo ατού να διαθέτει ως διαιτητή 
τον Τόμας ΜακΚάρθι και (την πένα σ)το χέρι του. Ακόμη 
και αυτός, ο MVP auteur τού κουλτούρες-σε-αμοιβαίου-

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας τύπος που 
ασχολείται με αυτό το 
αμερικανικό παιχνίδι 
που πετάνε τη μπάλα και 
τρέχει ένας να την πιάσει. 
Και ψάχνει κάτι Ινδούς 
που πετάνε μπάλες.

12 ιουνιΟΥ 2014
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σφιχταγκαλιάσματος-test-βιοκαμπή «The 
Visitor», όμως, τρώει χώμα, υποχρεωμένος 
να «γράψει» με το… γάντι. Καταρχήν στα 
αρεστά στον studio σύλλογο και στους οπα-
δούς του επιμύθια «η ακεραιότητα (πρέπει 
να) υπερσκελίζει τη με κάθε τίμημα επαγγελ-
ματική επιτυχία», «rookie, διασκέδασέ το!» 
και «για την πατρίδα, ρε γαμώτο!» – μολονότι 
βουτάνε και τα τρία όπως κι όταν πρέπει.
Τι ακόμη τα βρίσκει μπαστούνια; Σικέ crowd-
pleaser φάσεις όπως η ανεξήγητα αστραπι-
αία πρόοδος του ντούο πουλέν στην αγγλική 
γλώσσα και το αντιstrike-out στη δεύτερη 
ευκαιρία απόδειξης της αξίας τους. Ο… Ντον 
Ντρέιπερ μάταια βραχνιάζει σποραδικά 
ώστε να παραλλάξει τα φυσικά κι ερμηνευ-
τικά μέσα του μην τινάζοντας (για μια ακόμα 
φορά στο σινεμά) τον τηλεοπτικό ρόλο – 
σήμα κατατεθέν του από πάνω του. Η τροχιά 
που διαγράφει το flirt νταραβεράκι, από τις 
διηπειρωτικές συνομιλίες στο Skype μέχρι 
το κατ’ οίκον πιάσιμο του λεγάμενου στο 
φιλότιμο, βρωμάει μούσι και κάρι – με την 
κωμίκα Μπελ ως ημιενζενί, υπεριδιοσυγκρα-
σιακή για την κερκίδα μεταγραφή, και τον 
παππού τού «Little Miss Sunshine» κυρι-
ολεκτικά ληθαργικό στην τυπίστικη μανιέρα 
του. Πλήρες, πειστικό θέαμα γηπέδου δε θα 
δεις πέραν των σόλο προσπαθειών των παλι-
καριών και του ταχογράφου που μετράει (μην 
στοιχηματίζεις σε σασπένς) ξανά και ξανά τις 
πετοσφαιριστικές προσπάθειές τους.
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Τρώγοντας ήττα και στη μετάδοση speaker 
event (θα καταλάβεις ποια, πεθυμάς Διακο-
γιάννη…), βάλε ανάποδα το jockey καπελάκι 
σου για το success story εδώ. Ο Γκιλέσπι, 
επαγγελματίας αλλά με ισόβιο αποκλει-
στικό συμβόλαιο filmer, χώνει ρυθμικά αν 
και αναπόφευκτα τουριστικά bhangra beats 
ρουφώντας εικόνες και στίφη στα ανοιχτά 
trials location Γάγγη, Ταζ Μαχάλ, Δελχίου 
και δε συμμαζεύεται (προσέξτε τον αποχαι-
ρετισμό μίας μανούλας με κάτι από Ναργκίς), 
ενώ βγάζει καίρια απ’ τον ethnic πάγκο το 
κεντρικό τρίο φιλοξενουμένων (ένας πρώην 
σπόρος τού megahit τού Ντάνι Μπόιλ, ο 
αγορίνας στο «Η Ζωή του Πι» και μια 
φάτσα τού Bollywood στο διεθνές ντεμπούτο 
της) πλάι στον ευπρόσδεκτα χαμηλού προ-
φίλ - επιτέλους - Πάξτον. Υπάρχει το επιδέξιο 
φάλτσο της ύστερης τρίπλας πάλιουρα για 
την ανατροπή των προγνωστικών νίλας του 
πολύφερνου σχεδίου, γκαγκ και αστεϊσμοί β΄ 
κατηγορίας αλλά όχι β΄ διαλογής (η φιγούρα 
«στο ένα πόδι» ενός των καμαριών, το πολιτι-
σμικό σοκάρισμά τους) δίνουν φυσική σβελ-
τάδα, και η απόκρουση του επιχειρησιακά 
στυγνού US αθλητικού μικρόκοσμου βγαίνει 
άουτ μόνο στη διδακτική γκέλα της υποπλο-
κής τού μαύρου star του football, πελάτη 
- κλειδιού τού manager των μελανουριών. 
Αλλά από ιερή αγελάδα του είδους πολύ 
μακριά, και ψιλοκουλαίνεται κιόλας «Το 
Χέρι του Ενός Εκατομμυρίου» (δολαρίων, 
μην το ξεχνάμε). Στη σίκαλη, στα στάχια, ο 
πιάστης όχι εδώ…

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://movies.disney.com/million-dollar-arm
http://www.youtube.com/watch?v=lEtNIoPxcq8
http://www.imdb.com/title/tt1647668/
https://www.facebook.com/milliondollararm
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Δεν μπορείς Χόλιγουντ; Εδώ σου φοράει 
και bio τουρμπάνι, κατάλαβες. Μιλάς 
Χίντι, Ταμίλ ή Ουρντού; Θα δεις τη «Γη 
Ποτισμένη με Ιδρώτα» σου, δεν είναι 
λίγο (και yankee κοινούς τόπους, κάν’ την 
καρδιά σου πέτρα). Είσαι pitcher; Δεν το 
πιστεύω, βάρεσες διάνα - αν δεν πας κι 
εσύ, άδειο το στάδιο.
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ΜΙΑ ΓΑΛΛΙΔΑ ΣΤΟ 
ΜΑΝΧΑΤΑΝ (2013) 
(CASSE-TETE CHINOIS)

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Ο συγγραφέας Ξαβιέ χωρίζει με τη Βρετανίδα 
γυναίκα του, που φεύγει για τη Νέα Υόρκη με τα 
παιδιά τους. Μόνη του επιλογή είναι να πάει κι 
αυτός εκεί για να βρίσκεται κοντά τους, κάτι που 
θα τον οδηγήσει σε συναντήσεις με παλιές φίλες 
και ερωμένες, με νέα πρόσωπα και πολλά μπερδέ-
ματα στη ζωή του.
Ας αρχίσουμε από τον τίτλο. Το «Μια Γαλλίδα στο Μανχά-
ταν» είναι η ελληνική απόδοση του πρωτότυπου… «Κινέζικου 
Παζλ». Και ενώ υπάρχουν δύο Γαλλίδες ηθοποιοί σε βασικούς 
ρόλους, ο πρωταγωνιστής είναι ο Ρομέν Ντουρίς, που δεν τον 
λες με ευκολία… «Γαλλίδα»! Εκτός αν η διανομή ξέρει κάτι 
παραπάνω. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι οι τίτλοι στο θηλυκό, 
και ειδικά σε περίοδο Μουντιάλ, ακούγονται πιο εμπορικοί. 

Η ταινία ολοκληρώνει την τριλογία του Σεντρίκ Κλαπίς που 
άρχισε με το «L’ Auberge Espagnole» το 2002 και συνε-
χίστηκε το 2005 με το «Les Poupées Russes». Αν δεν τις 
έχεις δει, μην ανησυχείς, δε θα νιώσεις αποκομμένος από την 
ιστορία, αφού το τέλος της τριλογίας λειτουργεί μια χαρά και 
αυτόνομα. Απλώς, στους τίτλους τέλους, όπου υπάρχουν σκη-
νές και από τις προηγούμενες δύο ταινίες, μπορεί να απορή-
σεις από πού προέκυψαν. 

Ο Κλαπίς βάζει μπρος τη γαλλική συνταγή της κομεντί, με 
πολλούς χαρακτήρες, λίγο νευρωτικούς, λίγο φλύαρους, λίγο 
εκνευριστικούς αλλά ταυτόχρονα όχι αντιπαθείς και τους 
τοποθετεί στο περιβάλλον της Νέας Υόρκης. Ευτυχώς, απο-
φεύγει την παγίδα του τουριστικού γυρίσματος. Στα θετικά 
της ταινίας είναι ότι οι ήρωες, και μαζί τους η κάμερα, γυρί-
ζουν σε όλη την πόλη, σα να τη γνωρίζουν καλά και όχι σα 
χαζοτουρίστες. 

Στα αρνητικά, ότι η συνταγή δεν είναι και τόσο καλά δεμένη. 
Γύρω από τον κεντρικό ήρωα, τον Ξαβιέ, περιστρέφονται η 

η γνωμη του mr. klein

Θέτει ένα σοβαρό ζήτημα 
το έργο. Στη Νέα Υόρκη 
πάει για μετανάστης ο 
Γάλλος ο ζουμπάς, που 
το παίζει και γκομενάκι. 
Στην Ελλάδα, γιατί μας 
έρχονται μονάχα οι τριτο-
κοσμικοί; Ε;

Είδος 
Κομεντί
Σκηνοθεσία 
Σεντρίκ Κλαπίς
Καστ 
Ρομέν Ντουρίς,  
Οντρέ Τοτού,  
Σεσίλ Ντε Φρανς,  
Κέλι Ράιλι
Διάρκεια 
117’
Διανομή  
SEVEN FILMS / ΣΠΕΝΤΖΟΣ

12 ιουνιΟΥ 2014
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πρώην γυναίκα του με τα παιδιά τους, μια 
πρώην γκόμενα με τα παιδιά της, η λεσβία 
κολλητή του, που τον πείθει να γίνει δωρη-
τής σπέρματος για το παιδί που αποκτά με 
τη σύντροφό της, κι η Αμερικανοκινέζα 
ανιψιά ενός ταξιτζή που ο Ξαβιέ σώζει από 
ξυλοδαρμό, η οποία… τον παντρεύεται για να 
αποκτήσει πράσινη κάρτα (αλήθεια, συμβαί-
νουν όλα αυτά)! Πολύς κόσμος και οι ιστορίες 
τους είναι λίγο αποσπασματικές για να σε 
απορροφήσουν. Ειδικά όταν είναι ιδιαίτερα 
ελαφρές. Ο επιμελητής του βιβλίου του Ξαβιέ 
του το λέει και του το ξαναλέει, ότι το δράμα 
είναι αυτό που πουλάει. Το τέλος που, παρ’ 
όλα τα μπερδέματα και τα ανακατώματα, 
αφήνει τους πάντες ευτυχείς, δε θα τον έκανε 
χαρούμενο και θα είχε όλα τα επιχειρήματα 
για να το αποδείξει.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Το πολύ καλό καστ και το international 
κλίμα (Γάλλοι ηθοποιοί και περιβάλλον 
Νέας Υόρκης) μπορούν να σου κρατή-
σουν το ενδιαφέρον, ειδικά αν είσαι... 
γυναίκα και βγαίνεις μια βόλτα με τις 
φίλες σου, για «θερινό σινεμαδάκι, κάτι 
ανάλαφρο, μωρέ». Η ανάπτυξη των 
χαρακτήρων και των ιστοριών, φυσικά 
και δεν είναι το ατού εδώ...
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official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.cassetetechinois-lefilm.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=HRBe0Qu7kSc
http://www.imdb.com/title/tt1937118/
https://www.facebook.com/cassetetechinois.lefilm
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ΑΜΕΛΙ (2001) 
(LE FABULEUX DESTIN D’AMELIE POULAIN)

του Γιάννη Σμοΐλη

Η νεαρή Αμελί έχει βάλει σκοπό της ζωής της να 
καλυτερεύσει τη ζωή των γύρω της. Με μικρά πράγ-
ματα, ευγένεια και χωρίς να περιμένει ανταπόδοση. 
Αυτό της αρκεί κι όλα μοιάζουν τακτοποιημένα, μέχρι 
που ένας αναπάντεχος έρωτας θα τη βγάλει από τη 
ζώνη ασφαλείας της.

13 χρόνια μετά την πρώτη προβολή της, η θρυλική «Αμελί» 
του Ζαν-Πιερ Ζενέ επιστρέφει στους ελληνικούς κινημα-
τογράφους για να τους τυλίξει ξανά στη γλύκα της. Πολλά 
έχουν αλλάξει από τότε. Κυρίως η παγκόσμια κοινωνική και 
πολιτική πραγματικότητα, που έχει κάνει τους ανθρώπους 
πιο καχύποπτους, βλοσυρούς, θλιμμένους. Κι αν το μήνυμά 
της φαινόταν ήδη το 2001, σε ορισμένους κυνικούς, αρκετά 
απλοϊκό, πώς θα το εισπράξει άραγε το σημερινό κοινό; Αυτό 
το κοινό που έχει εκπαιδευτεί καλά στην απομυθοποίηση για 
να μη δέχεται, χωρίς ενστάσεις, το καλοπροαίρετο παραμύθι, 
ούτε καν στο σινεμά; Ο ανθρωπισμός τής «Αμελί», μετά από 
λίγα χρόνια, μοιάζει κιόλας παλιομοδίτικος. Αυτό, όμως, δε 
μειώνει την αξία της, το αντίθετο. Την καθιστά απαραίτητο 
αντίδοτο σ’ έναν κόσμο που ξέμαθε να ονειρεύεται. 

Τεράστια εισπρακτική και καλλιτεχνική επιτυχία, όχι μόνο 
στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική, σηματοδότησε έναν 
θρίαμβο του καλλιτεχνικού σινεμά, απ’ αυτούς τους ξαφνι-
κούς που η σπανιότητά τους, τους κάνει ακόμα πιο σημαντι-
κούς. Γιατί παρά την παραπλανητικά γρήγορη απορρόφησή 
της από το mainstream (που την έκανε αφίσα σε φοιτητικά 
σπίτια, κεντρικό θέμα στις συζητήσεις wannabe «ψαγμένων» 
εικοσάρηδων, πολιτιστικό σύμβολο μιας νεολαίας που αναζη-
τούσε ταυτότητα και διαφοροποιημένο λόγο), η «Αμελί» ήταν, 
κατά κύριο λόγο, μια ταινία που γιόρταζε με εκλεπτυσμένη 
κουλτούρα. Απλά το έκανε με τρόπο παιχνιδιάρικο και χωρίς 
σοβαροφάνεια, στοιχείο που την έκανε άμεσα προσφιλή και 

η γνωμη του mr. klein

Είναι μια βλαμμένη Γαλ-
λίδα που θέλει να βοηθάει 
τους ανθρώπους. Δεν είχε 
ξαναβγεί αυτό; Τη θυμά-
μαι τη σκατόφατσά της…

Είδος 
Ρομαντική Κομεντί
Σκηνοθεσία 
Ζαν-Πιερ Ζενέ
Καστ 
Οντρέ Τοτού,  
Ματιέ Κασοβίτς,  
Τζαμέλ Ντεμπούζ
Διάρκεια 
122’
Διανομή  
WEIRD WAVE

12 ιουνιΟΥ 2014
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σε κοινά που πάντα συνέδεαν την καλλιτε-
χνική προσέγγιση του κινηματογράφου με 
την πλήξη των αργών ρυθμών και το αφηρη-
μένο των δυσνόητων μηνυμάτων. Ο Ζενέ την 
ολοκληρωμένη παιδεία του δεν την έτριψε 
στη μούρη κανενός, ούτε θέλησε να πάρει 
αποστάσεις απ’ τον μέσο θεατή, χρησιμοποι-
ώντας την σαν άλλοθι. Απλά την ενέταξε επι-
τυχημένα στο μύθο και παρέδωσε ένα φιλμ, 
ταυτόχρονα πολύπλοκο και απλό, πολιτι-
σμένο και «λαϊκό», λεπτοδουλεμένο σε κάθε 
του πτυχή, δίνοντας ωστόσο την αίσθηση του 
αυθόρμητου. Αυτό ο κόσμος το αισθάνθηκε 
και το εκτίμησε.
Το χνάρι που άφησε η «Αμελί» στο σύγχρονο 
σινεμά είναι ευδιάκριτο. Το διαπιστώνει 
κανείς στις πρόσφατες, εξαιρετικές δουλειές 
του Γουές Άντερσον για παράδειγμα, που 
δε θυσιάζουν ούτε στάλα ποιότητας, περ-
φεξιονισμού ή «αριστοκρατικότητας» και 
γίνονται εμπορικές επιτυχίες, πετυχαίνο-
ντας μια θαυμάσια ισορροπία ανάμεσα στην 
καλλιέπεια και το διασκεδαστικό θέαμα. 
Ουσιαστικά απενοχοποιήθηκε για τη μάζα, 
το καλό γούστο κι η εναλλακτική αισθη-
τική μ’ αυτό το έργο (πόσα του χρωστούν οι 
σημερινοί hipsters, ας πούμε). Ο Ζενέ θέλησε 
την έβδομη τέχνη σφιχταγκαλιασμένη με τη 
λογοτεχνία (προσέξτε την εκπληκτική εισα-
γωγή όπου ο αόρατος αφηγητής επιδίδεται σε 
μια μπαλζακική περιγραφή παράξενων, μυθι-
στορηματικών χαρακτήρων και συμπεριφο-
ρών - ενώ παράλληλα ο Ζενέ την οπτικοποιεί 
με χίλιους δυο ευφάνταστους τρόπους - που 
πλαισιώνουν την ενηλικίωση της Αμελί), τη 
ζωγραφική (ο καλύτερος φίλος τής ηρωίδας 
είναι ένας ασθενικός, απομονωμένος στο δια-

μέρισμά του, ηλικιωμένος ζωγράφος που έχει 
αφιερώσει τη ζωή του στην πιστή αντιγραφή 
ενός πίνακα του Ρενουάρ), τη μουσική (εντε-
λώς ταυτισμένη με τον κεντρικό χαρακτήρα 
η κλασική, πια, μελωδία του Γιαν Τιρσέν που 
μπορούν κι οι πέτρες να αναγνωρίσουν). Η 
σκηνοθετική του βιρτουοζιτέ, με τους στι-
λιστικούς ακροβατισμούς της, τους συνεχό-
μενους πειραματισμούς στη φόρμα και το 
διαρκές flirt με το σουρεαλισμό, μαρτυρά 
πρώτα απ’ όλα ποιητικό οίστρο, φαντασία 
αλλά και μια - τόσο γαλλική - προτίμηση στα 
μικρά γεγονότα, τα ασήμαντα περιστατικά, 
αυτά που αν σταθείς λίγο να τα παρατηρή-
σεις, αποκαλύπτουν μπροστά στα θαμπω-
μένα μάτια σου, αυτόνομα σύμπαντα με 
δικούς τους νόμους. Αυτό που μετράει είναι η 
ματιά που διαπερνάει το ταπεινό περίβλημα 
του καθημερινού, για να ανακαλύψει από 
πίσω ένα ακατάπαυστο «βουητό» από λεπτο-
μέρειες: αναπάντεχες προτιμήσεις, αλλόκο-
τες συμπεριφορές, κωμικές νευρώσεις, τον 
απροσμέτρητο πλούτο του ελάχιστου που 
προσδίδει στην ανθρώπινη κατάσταση τη μη 
αναγώγιμη ιδιαιτερότητά της. Κι η αλαφρο-
ΐσκιωτη αυτή πιτσιρίκα (που η Οντρέ Τοτού, 
με την υπέροχη ερμηνεία της, ενέγραψε στη 
- γεμάτη αξιολάτρευτους παλαβούς - ιστορία 
του παγκόσμιου σινεμά), το διαθέτει αυτό 
το βλέμμα. Αξιοποιώντας το, μας μαθαίνει κι 
εμάς να βλέπουμε αλλιώς. 
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Θα μπορούσε, βέβαια, να ισχυριστεί κανείς, 
ότι ο «αγγελικά πλασμένος» κόσμος τής 
Αμελί δεν είναι ο δικός μας. Μα, φυσικά, 
δεν είναι! Εκεί βρίσκεται και η μαγεία του. 
Βρέθηκαν και τότε επικριτές και θα βρεθούν, 
σίγουρα, και σήμερα αρκετοί να το υπεν-
θυμίσουν με χαιρεκακία. Θα πουν: ποιον 
μπορεί να αφορούν αυτές οι «ζαχαρωμένες» 
επικλήσεις στην, καλά κρυμμένη, ανθρωπιά 
τού διπλανού, η νοοτροπία «κάνε το καλό 
και ριξ’ το στο γιαλό»; Ποιον μπορούν να 
αλλάξουν; Όποιος εκβιάζει με τέτοιες ερω-
τήσεις, δεν αξίζει να πάρει απαντήσεις. Στο 
φινάλε ο Ζενέ, για όποιον μπορεί να διακρί-
νει πέρα από το προφανές, δεν προτείνει τη 
ρομαντική αφέλεια της Αμελί ως λύση για 
τα πολυσύνθετα προβλήματα της ανθρωπό-
τητας. Ανάμεσα στους υπόλοιπους χαριτω-
μένους ημίτρελους της πινακοθήκης του την 
τοποθετεί, και μας αφήνει ελεύθερους να 
τη χειροκροτήσουμε ή να την απορρίψουμε. 
Προβληματική είναι κι αυτή, όπως όλοι, δε 
χωράει αμφιβολία. Και οι αγκυλώσεις που 
μεταμφιέζει σε προτερήματα (η νοσηρή 
συστολή της, ο αδιέξοδος ιδεαλισμός της, η 
παράλογη δειλία της, η εμμονή της να ξεφεύ-
γει απ’ την πραγματικότητα με χίλια δυο 
στρατηγήματα), της δυσκολεύουν τη ζωή στο 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν δεν ήταν τότε, δεν είναι και τώρα 
αφού όσο μεγαλώνει κανείς, γίνεται πιο 
κυνικός. Για τους αιώνια νέους, όμως, η 
«Αμελί» παραμένει ένα πολύτιμο κινη-
ματογραφικό δώρο, αμπαλαρισμένο με 
αξεπέραστη εικαστική ομορφιά, γλυκό-
πικρο χιούμορ και υποδόρια μελαγχολία. 
Ακόμα κι αυτοί που δεν «ψήνονται» με 
την καλόκαρδη αθωότητά της όμως, 
μπορούν πάντα να ευχαριστηθούν στη 
μεγάλη οθόνη το σκηνοθετικό όργιο του 
Ζενέ που, πάνω από μια δεκαετία αργό-
τερα, παραμένει το ίδιο απολαυστικό.

ίδιο μέτρο που διευκολύνουν τη ζωή ορισμέ-
νων άλλων. Σε ένα μόνο πράγμα επιμένει ως 
δημιουργός (και του αξίζουν συγχαρητήρια γι’ 
αυτή την, ουσιωδώς ηθική - αλλά και αισθη-
τική -, επιλογή του): στον υπερθεματισμό της 
καθημερινής προσπάθειας υπέρβασης του 
εγωισμού προς μια κατεύθυνση που να εμπε-
ριέχει μια, έστω και απειροελάχιστη, διάθεση 
συνάντησης του άλλου. Στην ατομικότητά 
του, την περιοχή των ονείρων του, το κωμι-
κοτραγικό τής μικρούλας ύπαρξής του. Δεν 
είναι τίποτα κοσμοϊστορικό, απλά η παλιά, 
καλή, δοκιμασμένη συνταγή της συνύπαρ-
ξης. Κι αυτό, στους σκοτεινούς καιρούς που 
διανύουμε, έχουμε ανάγκη να το θυμόμαστε 
και να το συναντάμε. Έστω στα παραμύθια.

http://amelielefilm.online.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=N0rnLZN5r6w
http://www.imdb.com/title/tt0211915/
https://www.facebook.com/AmelieMovie


PAGE 33 



PAGE 34 | FREE CINEMA | ISSUE#116

ΞΑΦΝΙΚΑ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ #3 MAKE THEM LAUGH!

ΞΑΦΝΙΚΑ ΦΕΤΟΣ ΤΟ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ #3:
MAKE THEM LAUGH!
Το FREE CINEMA έρχεται να σε κάνει να γελάσεις… κλασικά, με 
12 ταινίες από τον παγκόσμιο κινηματογράφο που άφησαν εποχή 
στο είδος της κωμωδίας, ξεκινώντας με την αποκλειστική avant 
premiere της ρομαντικής κωμωδίας «Μαζί… με το Ζόρι», με το πρω-
ταγωνιστικό ζευγάρι των Άνταμ Σάντλερ & Ντρου Μπάριμορ. 12 - 18 
Ιουνίου 2014, στο θερινό Cine ΑΝΕΣΙΣ (Κηφισίας 14). 

Σε περιόδους κρίσης, ο απλός πολίτης πάντοτε απευθυνόταν στον κινημα-
τογράφο. Ήταν ο φτηνός τρόπος διασκέδασης, η φυγή μέσα από το θέαμα 
της μεγάλης οθόνης, η επαφή με συναισθήματα που του επέτρεπαν να ξεχνά 
πράγματα τα οποία μπορεί να τον βασάνιζαν στην καθημερινότητά του. Γι’ 
αυτό θα έχουμε πάντοτε το σινεμά.
Στο πλαίσιο του τρίτου θεματικού αφιερώματος που παρουσιάζει το 
freecinema.gr, λοιπόν, το ΞΑΦΝΙΚΑ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ θέλει να 
σε κάνει να γελάσεις, με μια ντουζίνα από κλασικές κωμωδίες που ποτέ δεν 
βαριόμαστε να βλέπουμε ξανά και ξανά, θυμίζοντας πως αυτό το είδος ανέ-
καθεν ήταν το πλέον προσφιλές για τον Έλληνα θεατή σε συνδυασμό με τα 
θερινά σινεμά.
Σ’ αυτό το τελευταίο καλοκαίρι που η σελιλόζη κυριαρχεί ακόμη στα θερινά, 
πριν από την επερχόμενη παντοδυναμία της αψεγάδιαστης ψηφιακής εικό-
νας, που περισσότερο μοιάζει με το… κατ’ οίκον θέαμα, ας αποχαιρετήσουμε 
μια ολόκληρη κινηματογραφική εποχή, η οποία μάλλον χάνεται ανεπιστρε-
πτί, βάζοντας τα γέλια. Όλοι μαζί. Η κωμωδία, όπως ξέρεις άλλωστε, έχει 
αυτή την ανάγκη, της ομαδικής, «μεταδοτικής» συμμετοχής. 
Δώδεκα κλασικές ταινίες και μια αποκλειστική πρεμιέρα, στην υπέροχη 
ταράτσα του θερινού Cine ΑΝΕΣΙΣ, από τις 12 έως και τις 18 Ιουνίου, για 
εκείνους που θα αψηφήσουν την τηλεοπτική λαίλαπα των αγώνων ποδοσφαί-
ρου ή την πληθώρα νέων ταινιών… αμφιβόλου ποιότητας που κατακλύζουν το 
καλοκαιρινό πρόγραμμα. Με το κλασικό, δεν την παλεύεις! Επίσης, με έχεις 
ακούσει να γελάω σε κωμωδία; Θα έπρεπε να με πληρώνουν γι’ αυτό!

Ηλίας Φραγκούλης, Διευθυντής του freecinema.gr
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ΜΑΖΙ... ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ 
BLENDED (2014) | 117’
του Φρανκ Κοράτσι
(21:00)

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ

Μετά από ένα καταστροφικό, πρώτο ραντεβού «στα τυφλά», ο Τζιμ και η 
Λόρεν συναντιούνται ξανά σε ένα resort για οικογένειες στην Αφρική, όπου 
θα περάσουν… αναγκαστικά μαζί τις διακοπές τους. Η μοίρα θέλει να γίνουν 
ζευγάρι ή, απλώς, τα… χειρότερα έρχονται;
Αν ο Τομ Χανκς και η Μεγκ Ράιαν ήταν το αγαπημένο ζευγάρι της ρομαντικής 
κωμωδίας για τους adult θεατές στη δεκαετία του ’90, τότε ο Άνταμ Σάντλερ 
και η Ντρου Μπάριμορ ήταν το πρότυπο των πιο ανέμελων teens, που ερω-
τεύτηκαν μαζί τους ξανά («The Wedding Singer») και ξανά («50 First 
Dates»). Αυτό είναι το τρίτο τους κινηματογραφικό ζευγάρωμα, οπότε και 
ξέρεις τι να περιμένεις…

ΞΑΦΝΙΚΑ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ #3 MAKE THEM LAUGH!
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ΑΡΣΕΝΙΚΟ  
ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ ΔΑΝΤΕΛΑ 
ARSENIC AND OLD LACE (1944) | 118’
του Φρανκ Κάπρα
(21:00)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ

Ο Μόρτιμερ Μπρούστερ παντρεύεται το αγαπημένο του κορίτσι της διπλανής 
πόρτας και μοιράζεται αμέσως τα ευχάριστα νέα με τις δύο… τρελούτσικες 
θείες που τον μεγάλωσαν, για να ανακαλύψει ένα… πτώμα στην οικία τους! 
Ώρα να μάθει τι εστί «αγαθοεργία» για εκείνες…
Τεράστια εμπορική επιτυχία το θεατρικό έργο του Τζόζεφ Κέσελρινγκ, δεν θα 
ξέφευγε από τα χέρια του Χόλιγουντ, έχοντας την τύχη να σκηνοθετηθεί από 
τον μεγάλο Φρανκ Κάπρα, ο οποίος κράτησε τα βαριά χαρτιά του original 
cast, τις Τζοζεφίν Χαλ και Τζιν Άντερ, για να μας χαρίσει μια από τις απολαυ-
στικότερες μαύρες κωμωδίες στην ιστορία του σινεμά. Ο Κάρι Γκραντ παρα-
δίδει μαθήματα κωμικού timing, έστω κι αν ο ίδιος… μισούσε αυτή του την 
ερμηνεία, την οποία χαρακτήριζε υπερβολική!



PAGE 39 

προγραμμα προβολων

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΗΝ ΟΠΕΡΑ 
A NIGHT AT THE OPERA (1935) | 96’
του Σαμ Γουντ
(23:15)

Απατεωνίσκος, manager και προικοθήρας, ο Ότις Μπι Ντρίφτγουντ εκμεταλ-
λεύεται το ψώνιο ώριμης εκατομμυριούχου από την Ευρώπη, η οποία ονειρεύ-
εται να εισέλθει στην υψηλή κοινωνία της Νέας Υόρκης, και τη βοηθά να γίνει 
χορηγός σε ανέβασμα παράστασης στη Metropolitan Opera!
Εάν δεν έχεις δει ποτέ στη ζωή σου ταινία με τους αδελφούς Μαρξ στο 
σινεμά, χάνεις ουκ ολίγα στοιχεία από το νόημα της ζωής! Ρεσιτάλ σουρεα-
λιστικών ατακών, «εμπρηστικά» one-liners, σωματικά γκαγκ που σε κάνουν 
να πονάς από τα γέλια και εκείνη η θρυλική «μπούκα» 15 (!) ατόμων σε μια 
μικροσκοπική καμπίνα πλοίου που αψηφά κάθε λογική. Οι Μαρξ για την 
κωμωδία είναι… θρησκεία!
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ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ 
ROMAN HOLIDAY (1953) | 118’
του Γουίλιαμ ΓΟΥΑΪΛΕΡ
(21:00)

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ

Νεαρή πριγκίπισσα που περιοδεύει στις πρωτεύουσες της Ευρώπης, αποφα-
σίζει να «επαναστατήσει» ενάντια στο πρωτόκολλο και… το σκάει από την 
πρεσβεία της χώρας της στη Ρώμη, με σκοπό να διασκεδάσει μόνη και «δίχως 
ταυτότητα». Ένας Αμερικανός reporter θα σταθεί στο πλάι της χωρίς να ξέρει 
ποια είναι και… θα συμβεί το «μοιραίον».  
Η πρώτη αμερικανική παραγωγή που γυρίστηκε εξολοκλήρου στην Ιταλία, 
πρότυπο για το είδος τής ρομαντικής κωμωδίας που παίζει με το στοιχείο 
της εξαπάτησης, της πλαστής ταυτότητας και των παρεξηγήσεων που δημι-
ουργούν όλα αυτά. Τεράστια εισπρακτική επιτυχία, 10 υποψηφιότητες για 
Όσκαρ και 3 βραβεύσεις: πρωτότυπου σεναρίου, κοστουμιών και πρώτου 
γυναικείου ρόλου για μια άσημη, μικροκαμωμένη κοπέλα που άκουγε στο 
όνομα… Όντρεϊ Χέπμπορν.
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ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ  
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΛΟ 
LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT (1953) | 114’
του Ζακ Τατί
(23:15)

Ο λιγομίλητος, άκακος, ευγενέστατος αλλά καταστροφικά γκαφατζής κύριος 
Ιλό καταφθάνει σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο για τις διακοπές του, αναστα-
τώνοντας τους πάντες γύρω του.
Η πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση του ομώνυμου χαρακτήρα που έπλασε 
ο Ζακ Τατί και σημάδεψε την ιστορία του σινεμά, επηρεάζοντας αναπά-
ντεχα το είδος της κωμωδίας σε ολόκληρο τον πλανήτη. Όταν ξαναδείς «Το 
Πάρτυ» με τον Πίτερ Σέλερς, έχε στο μυαλό σου τον κύριο Ιλό και θα κατα-
λάβεις… Επίσημη συμμετοχή στο Φεστιβάλ Καννών του 1953 και υποψηφιό-
τητα για Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου.
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ΤΟ ΠΑΡΤΥ 
THE PARTY (1968) | 99’
του ΜΠΛΕΪΚ Έντουαρντς
(21:00)

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ

Ο κομπάρσος Χουρούντι Β. Μπάκσι πηγαίνει… ακάλεστος σε ένα μεγάλο 
party χολιγουντιανού παραγωγού, του οποίου την τελευταία ταινία μόλις 
έχει… καταστρέψει! Η εμφάνισή του στο υπερσύγχρονο σπίτι τού επιχειρη-
ματία θα είναι εξίσου ολέθρια.
Όσα χρόνια παιζόταν ξανά και ξανά στους θερινούς κινηματογράφους της 
χώρας μας, άκουγες τους θεατές να γελούν… πριν από τις αστείες σκηνές! 
Η καταιγιστική παρουσία του Πίτερ Σέλερς σε συνδυασμό με τη φινέτσα και 
το glam τού Μπλέικ Έντουαρντς (στη μοναδική τους συνεργασία έξω από 
το πλαίσιο του franchise του «Ροζ Πάνθηρα») και… μια κυρία με ένα κοτό-
πουλο καρφωμένο στην τιάρα της!
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ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ 
AFTER HOURS (1985) | 97’
του Μάρτιν Σκορσέζε
(23:00)

Ο Πολ Χάκετ βγαίνει μια βόλτα, σκοπεύει να συναντήσει μια κοπέλα που 
ίσως τον φλερτάρει, χάνει τα χρήματά του, πέφτει πάνω σε κάθε είδους τρε-
λαμένους ανθρώπους στο νυχτερινό Σόχο του Μανχάταν και… ελπίζει να τη 
βγάλει ζωντανός μέχρι το επόμενο πρωινό!
Μαύρη κωμωδία (ή του παραλόγου, αν προτιμάς) και καφκικός εφιάλτης 
(υπάρχει και ολόκληρη σκηνή που βασίζεται στο «Μπροστά στο Νόμο» του 
συγγραφέα) μαζί, σε μια από τις πιο παραγνωρισμένες ταινίες του Σκορσέζε, 
ειδικά σε σχέση με την υποδοχή που της επεφύλαξε το κοινό. Βραβείο καλύ-
τερης σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Καννών του 1986 και cult classic που απο-
κτά όλο και μεγαλύτερη αξία μέσα στον χρόνο. Επειδή θα το ψάχνεις μετά, το 
τραγούδι στη σκηνή με το jukebox είναι το «Is That All There Is?» των Λίμπερ 
και Στόλερ, στην αριστουργηματική εκτέλεση της Πέγκι Λι από το 1969.
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ΖΕΛΙΓΚ 
ZELIG (1983) | 79’
του Γούντι Άλεν
(21:00)

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ

Η ιστορία του Λέοναρντ Ζέλιγκ, ενός διαβόητου celebrity της δεκαετίας του 
1920, ο οποίος είχε το ταλέντο να «εγκλιματίζεται» με κάθε παρέα ή κοι-
νωνικό περιβάλλον, αλλάζοντας την εμφάνιση και τη συμπεριφορά του με 
τρόπο που έκανε μέχρι και την επιστήμη να σαστίζει!
Πολύ πριν από τις ταινίες τού Κρίστοφερ Γκεστ, ο Άλεν επαν-εφευρίσκει το 
είδος του ψευδοντοκιμαντέρ (με σαφώς βαθύτερο πολιτικό λόγο απ’ ότι στο 
«Take the Money and Run» του 1969), αναλύοντας την ικανότητα προ-
σαρμογής και επιβίωσης ενός ανθρώπου (γιατί όχι και μιας κοινωνίας ολόκλη-
ρης;) που ασκεί την τέχνη τού χαμαιλεοντισμού. Συνταρακτικά διαχρονική η 
σημασία τού έργου, που στοχεύει από τον καθολικισμό μέχρι και το ναζισμό. 
Προτάθηκε για Όσκαρ φωτογραφίας και κοστουμιών.
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ΜΠΟΤΕΣ, ΣΠΗΡΟΥΝΙΑ  
ΚΑΙ ΚΑΥΤΕΣ ΣΕΛΛΕΣ 
BLAZING SADDLES (1974) | 93’
του Μελ Μπρουκς
(22:45)

Στην αμερικανική άγρια δύση του 1874, μια μικρή πόλη, της οποίας όλοι οι 
κάτοικοι (λευκοί, εννοείται…) έχουν το επώνυμο Τζόνσον, γίνεται στόχος ενός 
διεφθαρμένου πολιτικού που για να προκαλέσει το απόλυτο χάος, πείθει τον 
Κυβερνήτη της περιοχής να διορίσει ως σερίφη της έναν… μαύρο εργάτη!  
Για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της εμπορικής επιτυχίας του φιλμ, 
μιλάμε μόλις για τη δέκατη ταινία στην ιστορία του αμερικανικού σινεμά 
που ξεπέρασε το φράγμα των 100.000.000 δολαρίων σε εισπράξεις! Από τις 
κωμωδίες που άλλαξαν τους κανόνες στο είδος, πρωτοστατώντας στην απο-
δόμηση του… καλού γούστου (φασολάδα κανείς;). Προτάθηκε για Όσκαρ 
δεύτερου γυναικείου ρόλου (για τη σεξουλιάρα Λίλι Φον Στουπ της Μάντε-
λαϊν Καν), μοντάζ και τραγουδιού.
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Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ  
ΤΩΝ ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΩΝ 
THE LAVENDER HILL MOB (1951) | 81’
του Τσαρλς ΚΡΑΪΤΟΝ
(21:00)

ΤΡΙΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ

Ένας τραπεζικός υπάλληλος σκαρφίζεται την τέλεια ληστεία ράβδων χρυσού, 
ολοκληρώνοντας το σχέδιο με το παμπόνηρο κόλπο να μετατρέψουν τη λεία 
τους σε… αναμνηστικά σουβενίρ για τουρίστες και να την εξαγάγουν εκ του 
ασφαλούς σε κάποια χώρα του εξωτερικού! Φυσικά, θα υπάρξουν ανατρο-
πές…
Μια από τις κλασικότερες παραγωγές των Ealing Studios, από τη χρυσή περί-
οδο των δεκαετιών 1940 - 1950, με το μέγα ατού της υποψήφιας για Όσκαρ 
ερμηνείας του Άλεκ Γκίνες στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Προσοχή, δεν θα σε 
γελάσουν τα μάτια σου, η Τσικίτα που εμφανίζεται για λίγο στην αρχή του 
φιλμ είναι η νεότατη Όντρεϊ Χέπμπορν. Η ληστεία σχεδιάστηκε σε συνεργα-
σία με την… Εθνική Τράπεζα της Αγγλίας, η οποία λειτούργησε ως σύμβουλος 
στη συγγραφή τού σεναρίου, έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο αληθο-
φανές! Το 1953 το φιλμ τιμήθηκε με το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σενα-
ρίου. Δίκαιο.
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ΟΙ ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ 
AMICI MIEI (1975) | 113’
του Μάριο Μονιτσέλι
(23:00)

Τέσσερις παιδικοί φίλοι από τη Φλωρεντία, παραμένουν αμετανόητοι πλα-
κατζήδες και στα 50 και βάλε τους, σκαρώνοντας κάθε είδους φάρσα στους 
συνανθρώπους τους, με πιο σύνηθες θύμα έναν αφελή συνταξιούχο που θα 
μπλέξουν σε μια «φανταστική», μαφιόζικη ληστεία.
Η κορυφαία ιταλική κωμωδία των 70’s, στην πατρίδα της βρέθηκε στην 
κορυφή του box-office (αφήνοντας πίσω της μέχρι και τα «Σαγόνια του 
Καρχαρία»!) και απέκτησε δύο sequel, το 1982 και το 1985. Αρχικός σκη-
νοθέτης ήταν ο Πιέτρο Τζέρμι, ο οποίος απεβίωσε κατά τη διάρκεια των 
γυρισμάτων.
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ΤΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ  
ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ 
SINGIN’ IN THE RAIN (1952) | 103’
των Στάνλεϊ Ντόνεν και Τζιν Κέλι
(21:00)

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

Καθώς το κοινό των τελών της δεκαετίας του ’20 ζητά όλο και περισσότερες 
ομιλούσες ταινίες, ένα χολιγουντιανό studio επιχειρεί το πέρασμα στον ήχο, 
με «όχημα» το πιο επιτυχημένο ζευγάρι των… βωβών του stars. Φυσικά, στα 
γυρίσματα γίνεται το έλα… ν’ ακούσεις!
Όλο το φετινό μας αφιέρωμα έχει ονοματιστεί από το νούμερο του «Make 
‘Em Laugh» με τον Ντόναλντ Ο’Κόνορ. Όχι απλά ένα αριστουργηματικό 
μιούζικαλ αλλά και μια από τις καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών, που 
έτυχε… χλιαρής υποδοχής το 1952 (!) και προτάθηκε μόλις για δύο Όσκαρ, 
δεύτερου γυναικείου ρόλου (η Τζιν Χέιγκεν δίνει ρεσιτάλ γέλιου στη σκηνή 
στην οποία ένα ολόκληρο συνεργείο παλεύει να βρει τη λύση για να ηχογρα-
φήσει την εξωφρενικά υψηλή σε τόνο φωνή της) και μουσικής.
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ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ  
ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΙΣ ΞΑΝΘΙΕΣ 
GENTLEMEN PREFER BLONDES (1953) | 91’
του Χάουαρντ Χοκς
(23:00)

Δύο αρτίστες και καλύτερες φίλες, η Λόρελαϊ και η Ντόροθι, κάνουν μια 
κρουαζιέρα με προορισμό το Παρίσι και αναστατώνουν τους συνταξιδιώτες 
τους, με την πλειοψηφία του ανδρικού φύλου να θέλει να τις κάνει δικές του. 
Θα χρειαστούν πολλά… διαμάντια! 
Τζέιν Ράσελ και Μέριλιν Μονρόου, η μελαχρινή και η ξανθιά, iconic φιγούρες 
σε τούτη την κλασική μουσική κωμωδία, διασκευή του ομώνυμου θεατρικού 
μιούζικαλ του 1949, η οποία περιλαμβάνει αμέτρητες τραγουδιστικές επιτυ-
χίες και αγέραστα νούμερα, από το «Diamonds are a Girl’s Best Friend» μέχρι 
το «Bye Bye Baby». Ο σκηνοθέτης Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ την είχε απο-
καλέσει μια από τις δέκα καλύτερες ταινίες όλων των εποχών (άσχετο)!
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