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Ά 
λλοι πάνε να δουν τη νέα παράσταση 
του Σεφερλή στο Δελφινάριο, άλλοι 
ρίχνουν μια ματιά στο διαδίκτυο, ξεχω-
ρίζοντας κινηματογραφικά και άλλα 

«συγγενή» θέματα που προάγουν τον ελληνικό 
πολιτισμό. Μάντεψε τι προτιμώ εγώ, για να ξεκαρ-
δίζομαι καλύτερα…

Τσακίρ κέφι. Η κατάσταση με το Ελληνικό Κέντρο 
Κινηματογράφου. Δε θέλω να πάρω θέση στην 
περίπτωση του κυρίου Καραντινάκη, διότι ούτε 
με ζει ούτε με τρέφει ο άνθρωπος. Φτάνει, όμως, 
με τις υπογραφές των τίμιων κινηματογραφιστών, 
#LOL και με την αντίπαλη τρολοεπιστολή που 
«τάραξε» τα νερά! Πόσοι θα γκρινιάξουν ακόμη 
για την ανυπαρξία υποστήριξης του ντόπιου 
σινεμά από την «πολιτεία» (sic); Κι αν μαζευτούν 
λίγες εκατοντάδες ακόμη, θα φτάσουν το μέσο όρο 
εισιτηρίων κάθε «ταινιάρας» αυτού του «weird» 
κατασκευάσματος που «πουλάμε» επιτυχώς ως… 
τουρισμό στην αλλοδαπή (λέγε με και «ξένα 
Φεστιβάλ»); Κι αν φύγει ο κύριος Καραντινάκης; 
Θα αντικατασταθεί από έναν «δικό μας» ή έναν 
από τους «άλλους»; Και θα έχει το ίδιο «πελα-
τολόγιο»; Επικρατεί ένα άγχος στα κάθε λογής 
«μαγαζάκια»…
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Editorial 122

Hλίας Φραγκούλης

Σήμερα βγαίνει ο «Ηρακλής», ο «καλός», ο 
major χολιγουντιανός, με τον Ντουέιν Τζόνσον. 
Που γυρίστηκε στην Ουγγαρία και την Κροατία, 
λέει. Λογικό. Αν έπαιρναν τηλέφωνο στο εδώ 
Υπουργείο Πολιτισμού, κανείς δε θα το σήκωνε… 
Κι αν το σήκωνε, η ταινία θα προγραμματιζόταν 
για το 2018. Ή πιο αργά; Δε γνωρίζω πότε πέφτει 
κι η «ανάπτυξη».

«Το Καλοκαίρι της Ζωής μας» και «Το Κόλπο 
της Ζωής μας» (!) διανέμονται από σήμερα 
στους κινηματογράφους. Τα λουκέτα θα έρθουν 
μετά το Σεπτέμβρη. Ήταν το καλοκαίρι που οι 
περισσότεροι φίλοι μου με ρωτούσαν με από-
γνωση, κάθε εβδομάδα, τι να πάνε να δουν σε 
κανένα θερινό. Τελικά, «κατέβαζαν» από το σπίτι 
ό,τι καλύτερο είχαν χάσει το χειμώνα!

Επίσης, blog από τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε 
έρευνα - σοκ για το ρόλο και την κατάντια των 
Ελλήνων κριτικών κινηματογράφου, με τουλά-
χιστον τρεις εξόφθαλμες παρατηρήσεις για το 
ήθος συναδέλφων. Περιμένω τη συνέχεια με έναν 
κουβά popcorn. Γρήγορα, όμως, μη φτάσω ως το 
Δελφινάριο κι εγώ. Πήγε ο Ρένος Χαραλαμπίδης, 
θα είναι καλό.

http://www.iliaskyriazis.com/
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ΗΡΑΚΛΗΣ (2014) 
(HERCULES)

H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Μυθολογική Περιπέτεια

Σκηνοθεσία 
Μπρετ Ράτνερ

Καστ 
Ντουέιν Τζόνσον,  
Τζον Χερτ,  
Ίαν ΜακΣέιν,  
Ρούφους Σιούελ,  
Άκσελ Χένιε,  
Ίνγκριντ Μπόλσο Μπέρνταλ

Διάρκεια 
98’

Διανομή  
UIP

Ο θρυλικός ημίθεος προσπαθεί ακόμα να ξεχάσει το 
χαμό γυναίκας και παιδιών, δίπλα σε μια παρέα… 
αρχαίων μισθοφόρων που αναλαμβάνει να «καθα-
ρίσει» κάθε κακό μπελά, υποστηριζόμενη από το… 
marketing των 12 άθλων του Ηρακλή! Η νέα απο-
στολή τους, με χορηγό ένα βασιλιά των Αχαιών, δεί-
χνει λιγότερο τίμια κι από τους ίδιους…

Σε τούτο το είδος, το άλλοθι της μεταφοράς ενός graphic 
novel στη μεγάλη οθόνη ενίοτε έχει επιτρέψει να ρίχνουμε… 
στάχτη στα μάτια τα δικά μας αλλά και των θεατών, με 
λαμπρό παράδειγμα το franchise των «300» (του 2007 
και του 2014), στο οποίο τον πρώτο ρόλο είχε το κομιξικό 
σύμπαν και η αισθητική τού Φρανκ Μίλερ και ουχί η αληθο-
φάνεια στην αφήγηση και την «εικονογράφηση» ιστορικών 
συμβάντων (πόσω μάλλον από περιόδους κατά τις οποίες η 
καταγραφή των γεγονότων δε θα μπορούσε παρά να είναι… 
ασαφής). Στην προκειμένη έχουμε να κάνουμε με μυθολο-
γικό ήρωα, το comic της Radical (με την υπογραφή του Στιβ 
Μουρ), «Hercules: The Thracian Wars», και ένα σενάριο τόσο 
φαντασιακό, που θα του ταίριαζε απόλυτα η κλασική κι αγα-
πημένη ατάκα… «γαμήθηκε ο Δίας»!

Αρχικά, δε μιλάμε για ένα φιλμ το οποίο παρουσιάζει τους 
άθλους του Ηρακλή. Αυτοί λειτουργούν μονάχα ως εισα-
γωγή… παραμυθιάσματος, πριν αποκαλυφθεί η «πραγμα-
τική» (και καλά) πλευρά του ήρωα. Παραδόξως, αυτά τα λίγα 
λεπτά της αρχής αποτελούν και το καλύτερο πράγμα που 
διαθέτει ολόκληρη η ταινία, κάνοντάς σε, αργότερα, να τα 
αναπολείς και να αναρωτιέσαι… γιατί δε γύριζαν αυτή την 
ταινία;

Η πλοκή, λοιπόν, κάνει μια απόπειρα αποδόμησης του 
μύθου του Ηρακλή, παρουσιάζοντας τον ομώνυμο ήρωα ως… 
αληταρά κι απατεώνα, αρχηγό συμμορίας «μισθοφόρων», 

του Ηλία Φραγκούλη

24 ιουλιΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Ο Ηρακλής ήτανε 
μούφα; Το ίδιο και η ται-
νία. Fair enough.
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το σύνολο των οποίων φέρνει εις πέρας τα 
ανδραγαθήματα εκείνου, έτσι ώστε η φήμη 
τού ονόματος και των κατορθωμάτων του να 
τους εξασφαλίζουν τους επόμενους πελάτες! 
Όλο αυτό θα μπορούσε να μας δώσει κάτι 
πραγματικά ενδιαφέρον και διασκεδαστικό, 
όμως, υπό δύο όρους: α) το σενάριο να ήταν 
ουσιαστικά χιουμοριστικό και β) η σκηνο-
θεσία να πρόσθετε λίγο παραπανίσιο σαρ-
κασμό, παραπέμποντας στο ιταλικό peplum 
των τελών της δεκαετίας του ’50 (πριν αντι-
κατασταθούν από τη μόδα των καουμπόικων 
spaghetti στα μέσα του ’60). Δυστυχώς, η 
πρώτη ατυχία έχει να κάνει με παντελή 
έλλειψη κωμικών στοιχείων και ευρημάτων 
(αν και η προδιάθεση είναι ορατή), ενώ στη 
δεύτερη περίπτωση, ο «παραγγελιάς» σκη-
νοθέτης Μπρετ Ράτνερ, μαζί με την υποστή-
ριξη των ψηφιακών εφέ, νομίζει ότι επιτελεί 
κάτι… μάλλον σοβαρο(φανές).
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Η ιστορία τής όλης σκευωρίας που φέρνει 
τη ζωή της ομάδας του Ηρακλή σε κίνδυνο 
είναι προφανής και προβλέψιμη ακόμη και 
από ανήλικο παιδάκι (ίσως το μοναδικό 
target group της ταινίας που δε θα περάσει 
άσχημα…), η αρχαιοελληνική πολεμομυ-
θολογία βιώνει κανονικά τον ξεπεσμό ως 
τα έγκατα της γελοιοποίησης αλλά και της 
βαρεμάρας, ενώ ο κατά τα άλλα συμπαθής 
ως παρουσία Ντουέιν Τζόνσον, εδώ κυκλο-
φορεί ως η μοναδική ατραξιόν περιοδεύοντος 
«τσίρκου», περιστοιχισμένος από καλούς 
Βρετανούς (άντε, και δύο Νορβηγούς) ηθο-
ποιούς, οι οποίοι κάνουν το ιδίας εθνικότητας 
καστ του «Καλιγούλα» (1979) να αισθάνεται 
λιγότερο ντροπιασμένο, πλέον! Μια - δύο 
σκηνές δράσης (ειδικά εκείνη με την «επί 
γης» στρατιά) προσπαθούν να φέρουν στο 
νου video game, έτσι ώστε να αναστενάξουν 
από χαρά μερικά teen fanboys, όμως, αυτός ο 
«Ηρακλής» μόνο ως κινηματογραφικός άθλος 
δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Κρίμα, γιατί 
είχε κάποια φόντα να μας αρέσει για τους… 
λάθος λόγους.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.herculesmovie.gr
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DGFqY089piQ4
http://www.imdb.com/title/tt1267297/
https://www.facebook.com/hercules.gr%3Fbrand_redir%3D1


PAGE 11 



PAGE 12 | FREE CINEMA | ISSUE#122

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Περίπτωση σινεμά… γαλαρίας, για 
ιαχές χαβαλέ και μεγαλόφωνα κανι-
βαλιστικά σχόλια, δε φτάνει ποτέ το 
επίπεδο μιας «ένοχης» απόλαυσης και 
μπορεί να αντέξει σχεδόν αποκλειστικά 
ως εφηβική περιπέτεια - παραμύθι. Οι 
fans των ταινιών που έχουν να κάνουν 
με αρχαία Ελλάδα ή θα κάνουν πλάκα ή 
θα τα πάρουν στο κρανίο. Όσοι κοροϊ-
δεύατε τη «Σύγκρουση των Τιτάνων» 
(2010), ήρθε η ώρα των αντιποίνων!
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ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟ (2014) 
(LOCKE)

του Ηλία Φραγκούλη

Ο Άιβαν Λοκ φεύγει από τη δουλειά του. Είναι νύχτα. 
Αύριο τον περιμένει μια δύσκολη μέρα. Ο γιος του 
είναι έτοιμος να τον υποδεχθεί στο σπίτι για να παρα-
κολουθήσουν τον αγώνα. Η σύζυγός του δε φαντάζε-
ται τίποτα. Κι εκείνος έχει πάρει την απόφασή του…

Ιδιότυπη περίπτωση road movie και κράμα κλειστοφοβικού, 
ψυχολογικού δράματος μαζί, το «Σε Λάθος Χρόνο» είναι ται-
νία σεναριογράφου (με υποψηφιότητα για Όσκαρ το 2004, 
για το «Dirty Pretty Things» του Στίβεν Φρίαρς), ο οποίος, 
μέσα στον ενθουσιασμό του, αυτοπαγιδεύεται σε ένα ζήτημα 
γραφής που ελάχιστα συναντά την κινηματογραφική εμπει-
ρία. Ο Στίβεν Νάιτ έχει γράψει έναν πιθανότατα ενδιαφέρο-
ντα για μια σκηνή θεάτρου μονόλογο, τον οποίο μεταφέρει 
δίχως μεγάλες απαιτήσεις από τον εαυτό του ως (πρωτόβγαλ-
τος) κινηματογραφιστής. Η τόλμη της ιδέας βρίσκεται στην 
οθόνη, όμως, στην πράξη το αποτέλεσμα αρκετά γρήγορα… 
μένει από καύσιμα.

Μοναδικός πρωταγωνιστής της ταινίας, ο Τομ Χάρντι (αξιέ-
παινος υποκριτικά και δοκιμασμένος σε μια απίστευτη γκάμα 
ρόλων) υποδύεται έναν παντρεμένο εργοδηγό ο οποίος φεύ-
γει από τη δουλειά του με προορισμό όχι το σπίτι και την 
οικογένειά του αλλά μια κλινική, για να συντροφεύσει τη 
γυναίκα που πρόκειται να φέρει στον κόσμο ένα παιδί… δικό 
του! Το φιλμ ξετυλίγεται μπροστά από ένα τιμόνι, διαρκώς, 
σε real time, καθώς ο Άιβαν Λοκ προσπαθεί να φέρει σε 
τάξη, μέσω απανωτών τηλεφωνημάτων, το τρίπτυχο «επαγ-
γελματικά, οικογενειακά και προσωπικά» σε βιοκαμπή, 
εγκλωβισμένος από λάθος στιγμές timing και αποφάσεων.

Ο Χάρντι δεν είναι ένοχος για κάτι (ακόμη και η αναπά-
ντεχη εγκυμοσύνη που δυναμιτίζει το ίδιο του το σπίτι και 
την αρμονική ζωή της οικογένειάς του, ήταν ένα «ατύχημα», 
αποτέλεσμα μέθης της μιας - και μοναδικής - ατασθαλίας 

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας τύπος που 
οδηγεί το αυτοκίνητό 
του. Και μιλάει συνέχεια 
στο τηλέφωνο. Και δεν 
παίρνει ούτε μια κλήση.

Είδος 
Δράμα

Σκηνοθεσία 
Στίβεν Νάιτ

Καστ 
Τομ Χάρντι

Διάρκεια 
85’

Διανομή  
SEVEN FILMS / ΣΠΕΝΤΖΟΣ

24 ιουλιΟΥ 2014
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στον σεξουαλικό του βίο). Ο πρωταγωνιστής 
το κάνει σαφές μέσα σου αυτό. Και έχει το 
δυσκολότερο έργο σε τούτη τη διαδρομή, να 
σε κρατήσει κοντά του σε ένα θέαμα που, 
αναγκαστικά, δεν πρόκειται ν’ αλλάξει ταχύ-
τητα μέχρι τέλους. Η επιτυχία - αν όχι η νίκη 
- του Χάρντι, λοιπόν, οφείλεται στην ικα-
νότητα του ηθοποιού να τα βγάλει πέρα με 
ένα ρόλο «μονολόγου» σ’ ένα «όχημα» άνευ 
συνεπιβάτη. Όποτε, όμως, πάει να κάνει κάτι 
γι’ αυτό ο Νάιτ, πλάθοντας το «φάντασμα» 
του πατέρα τού ήρωα, με τον οποίο επιχειρεί 
να κάνει διάλογο μέσα από τον μπροστινό 
του καθρέφτη, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφο-
ρίας παραβιάζεται δραματ(ουργ)ικά…

Μεγαλύτερος υποστηρικτής του Χάρντι στο 
έργο είναι ο διευθυντής φωτογραφίας Χάρης 
Ζαμπαρλούκος, ο οποίος προσπαθεί να 
δημιουργεί κάποιες εντάσεις στο traffic, μέσα 
από μετρημένες γωνίες λήψης, φωτισμούς 
και αντανακλάσεις σχεδόν εξωπραγματικές. 
Κατά τα άλλα, ο Νάιτ δεν έχει να προτείνει 
κάτι το καινοτόμο σκηνοθετικά, αφήνεται 
στο ταλέντο τού Χάρντι και, με σοβαρό-
τερη δική του ευθύνη εδώ, πιστεύει πως το 
σενάριό του αρκεί για να δικαιολογήσει την 
ύπαρξη ενός φιλμ μεγάλου μήκους. Με αυτές 
τις τρεις «υποπλοκές» που βασανίζουν την 
ψυχή τού ήρωά του, αυτό δεν είναι δυνατόν 
να συμβεί.

Μια τελευταία αναλαμπή, κοντά στο φινάλε, 
σου δίνει την αίσθηση δύο πραγμάτων που, 
δυστυχώς, απουσίαζαν σε συντριπτικό βαθμό 
σε όλη την υπόλοιπη διάρκεια του φιλμ. Το 
πάτημα του φρένου και η σιωπή.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://locke-movie.com
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_METW96TAFw
http://www.imdb.com/title/tt2692904/
https://www.facebook.com/LockeTheMovie
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Λιγότερα σκηνοθετικά ευρήματα απ’ 
όσα χρειάζονται για να αντέξει ένα 
τέτοιο εγχείρημα, σενάριο που δε δικαι-
ολογεί την όλη διαδρομή και ένας Τομ 
Χάρντι που αγωνίζεται να σε καθηλώσει 
στο δικό του one man show, έστω. Με 
άλλα λόγια, δεν είναι το νέο «Buried» 
(2010), δε διαθέτει το σασπένς εκείνου, 
ενδεχομένως να σε κάνει να αισθανθείς 
κάτι το διαφορετικό, αλλά το ρίσκο να 
βαρεθείς είναι επίσης μεγάλο. Αν όχι το 
μεγαλύτερο…
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ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ (2014) 
(AVIS DE MISTRAL)

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Τα τρία παιδιά ενός χωρισμένου ζευγαριού αναγκάζο-
νται να περάσουν το καλοκαίρι με τον παππού και τη 
γιαγιά τους, που γνωρίζουν ελάχιστα. Από την πρώτη 
στιγμή θα αρχίσουν οι συγκρούσεις με τον ξεροκέ-
φαλο παππού.

Αν ψάχνεις ένα εγχειρίδιο κινηματογραφικών κλισέ για ται-
νίες σχέσεων εφήβων με ενηλίκους, δε χρειάζεται να ψάξεις 
περισσότερο. Έχει κάνει όλη τη δουλειά για σένα η Ροζ Μπος, 
που έχει γεμίσει την ταινία της με στερεότυπα για τους εφή-
βους, τους ηλικιωμένους, την επαρχία, τους παλιούς ροκάδες 
και… ούτε το χαλαρωτικό τοπίο της Προβηγκίας μπορεί να τη 
σώσει.

Τα τρία παιδιά, η ατίθαση Λεά - wow, έχει piercing! -, ο 
ξαναμμένος Αντριάν και ο κωφάλαλος Τεό, που με τα puppy 
eyes που κάνει σε όλη τη διάρκεια της ταινίας λειτουργεί ως 
μασκότ του καστ, πηγαίνουν θέλοντας και μη για διακοπές 
με τους παππούδες, έπειτα από το χωρισμό των γωνιών τους 
και το ταξίδι της μητέρας τους στο Μοντρεάλ, όπου αναζητεί 
δουλειά.

Τα πράγματα, όμως, δεν είναι τόσο απλά. Η μητέρα των 
παιδιών δε μιλάει εδώ και χρόνια με τον πατέρα της και δε 
χρειάζεται να περάσει πολλή ώρα για να καταλάβει κανείς 
τους λόγους. Ο Πολ είναι γκρινιάρης, ξεροκέφαλος, δεν 
ανέχεται καμία αντίρρηση, κάνει το δικό του, ταλαιπωρεί την 
Ιρέν, γυναίκα του για δεκαετίες, και το τσούζει και αρκετά, 
με αποτέλεσμα να χάνει ακόμη περισσότερο τον έλεγχο. 
Όποτε βλέπει τα εγγόνια του να είναι κολλημένα στις οθόνες 
των υπολογιστών ή τα τηλέφωνα, τα «παίρνει» ακόμη περισ-
σότερο. Ξεροκέφαλα και τα εγγόνια, με αποτέλεσμα, κάθε 
τρεις και λίγο, να υπάρχει ένταση στο σπίτι και η γιαγιά να 
προσπαθεί να επαναφέρει την ηρεμία.

Όπως περιμένει κανείς, ωστόσο, σιγά-σιγά, ο ένας θα μάθει 

η γνωμη του mr. klein

Τα εγγόνια κάνουν 
διακοπές στην επαρχία 
με τον παππού και τη 
γιαγιά. Γαλλικό. Άδικα 
περίμενα μήπως σκάσει 
ο Τζέισον Βόρχις…

Είδος 
Οικογενειακή Δραματική 
Κομεντί

Σκηνοθεσία 
Ροζ Μπος

Καστ 
Ζαν Ρενό,  
Άννα Γκαλιένα,  
Κλοέ Ζουανέ,  
Ουγκό Ντεσιού

Διάρκεια 
105’

Διανομή  
ODEON

24 ιουλιΟΥ 2014
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τον άλλο καλύτερα, και σταδιακά οι σχέσεις 
θα βελτιωθούν. Μέχρι, όμως, να φτάσουμε σε 
αυτό το σημείο, παρακολουθούμε μια παρέ-
λαση αφόρητων κλισέ. Η έφηβη να ενθου-
σιάζεται με τον τοπικό γκόμενο που, όπως 
αποδεικνύεται, πουλάει και ναρκωτικά. Ο 
πιτσιρικάς που την πέφτει στις τουρίστριες 
αλλά παθαίνει πλάκα με τη ζουμερή παγωτα-
τζού. Ο αλκοολικός παππούς που, μετά από 
δεκαετίες μπεκρουλιάσματος, αντιλαμβάνε-
ται το λάθος του και ζητάει βοήθεια. Η καλό-
καρδη γιαγιά - σανίδα σωτηρίας για όλους. 



PAGE 23 



PAGE 24 | FREE CINEMA | ISSUE#122

Όλα αυτά χωρίς εκπλήξεις, χωρίς πρωτοτυ-
πία, χωρίς φαντασία. Όταν, μάλιστα, εμφα-
νίζονται και οι πρώην σύντροφοι των παπ-
πούδων, μηχανόβιοι, ντυμένοι όπως «τότε», 
μιλώντας για «free love» και τραγουδώντας 
με κιθάρα τη συλλογή «Woodstock Forever» 
του Compact Disc Club, θα αναζητάς «εναλ-
λακτικές» χρήσεις του μουσικού οργάνου... 

Η κινηματογράφηση της Προβηγκίας είναι 
συμπαθητική και το περιβάλλον αρκετά 
ευχάριστο. Σε αντίθεση με τις υπερβολικές 
ερμηνείες των παιδιών, ο Ζαν Ρενό είναι 
αρκετά συγκρατημένος, ως ήρεμη δύναμη 
υποκριτικά, αλλά μπορεί και να βαριόταν με 
το πληκτικό σενάριο που είχε να δουλέψει.

official trailer

imdb

link me

http://www.dailymotion.com/video/x1zigf1_%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B6%CF%89%CE%AE%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%82-avis-de-mistral-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%85%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B9%CF%84%CE%BB%CE%BF%CE%B9-trailer-hd-2014-jean-reno-anna-galiena_shortfilms
http://www.imdb.com/title/tt3013588/
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Δύσκολο να χαρτογραφηθεί σε σχέση 
με το κοινό αυτή η ταινία. Αν είσαι 
πιτσιρικάς, θα βάλεις τα γέλια με τα 
κλισέ. Λίγο περισσότερες πιθανότητες 
επιτυχίας έχει στο μεγαλύτερο ηλικιακά 
κοινό, αν οι απαιτήσεις είναι εξαιρετικά 
περιορισμένες.
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ΤΟ ΚΟΛΠΟ  
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ (2014) 
(THE LOVE PUNCH)

της Βικτωρίας Μιχαήλ

Παρατημένος από γκομενάκι και ενόψει εφεξής 
ξάπλας κατόπιν επικερδούς πώλησης, Βρετανός 
50φεύγα εταιρειάρχης ανακαλύπτει ότι ο νεαρός 
Γάλλος εξαγοραστής του έχει στο χέρι το συνταξιο-
δοτικό κομπόδεμά του (και των υπαλλήλων του, της 
μάνας των παιδιών του, των κολλητών γειτόνων του). 
Θα πάνε γυρεύοντας με την πρώην, ενώ ο ελεεινός 
παντρεύεται κι έχει επενδύσει το αρπαγέν χρήμα σε 
big news «κοτρόνα» για τη δικιά του. Ξανά μαζί, τι 
(δε) θα κάνουν για να το πάρουν πίσω;

Η απειρία της πρώτης φοράς έκοβε κάτι απ’ τη multiculti 
γαμοκομεντί - ακόμα η καλύτερή του ταινία - «Jump 
Tomorrow» (2001). «Η Τελευταία Ευκαιρία» (2008) 
έμενε στο ράφι, παρά το μπρίο και τις τρυφερές εξομολογή-
σεις, σαν ένα τυφλό ραντεβού τού α λα Λίο ΜακΚάρεϊ «Love 
Affair» με το «Μετά τα Μεσάνυχτα». Αλλά τον... τρώει 
πλέον οφθαλμοφανέστατα η χλίδα, η φούρια, το χάχα χούχα 
και τ’ αξιοθέατα τον Τζόελ Χόπκινς στην τρίτη και φαρμα-
κερή του «πάρ’ το αλλιώς» και «ζήσ’ το, μωρέ» ζευγαρωδή, 
η οποία, αφού τον επανασυνδέει με την Έμμα Τόμσον, ρίχνει 
(και πάει για) το χαρτί λίγο τού «Red» (η τρίτη ηλικία βγαί-
νει απ’ τη μούχλα της και γ@μάει), λίγο του «Ραντεβού για 
Παντρεμένους» (ανδρόγυνο, εδώ ex’s, ξαναφουντώνει σε 
«κουλά» επικίνδυνες περιπέτειες εκτός νόμου) και λίγο του 
«Πώς Να Κλέψετε Έναν Ουρανοξύστη» (συνασπισμένα 
τίμια θύματα άρπαγα τον πληρώνουν με το ίδιο νόμισμα), 
αλλά European style. 

Για τον προτελευταίο 007 και τις πληρωμένες διακοπές του 
να μην τα λέμε πάλι («Πέντε Δευτερόλεπτα στο Κενό»), 
θα δημιουργηθεί η εντύπωση ότι έχω κόλλημα. Εξάλλου, σ’ 
αυτή την μπουρζουά κοσμοπολίτικη αποκοτιά αστεϊσμών 
αυτόδικης βούτας κι εκ παραλλήλου λάου λάου αναθέρ-

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι πουροάγγλοι 
και κάνουνε μια κομπίνα 
γιατί τους φάγανε τη 
σύνταξη. Ωραία ιδέα και 
για ελληνική ταινία. Με 
εκατομμύρια πρωταγω-
νιστές…

Είδος 
Ρομαντική Κωμωδία 
Παρανομίας

Σκηνοθεσία 
Τζόελ Χόπκινς

Καστ 
Έμμα Τόμσον,  
Πιρς Μπρόσναν,  
Σίλια Ίμρι,  
Τίμοθι Σπολ,  
Λοράν Λαφίτ,  
Λουίζ Μπουργκουάν

Διάρκεια 
94’

Διανομή  
VILLAGE FILMS

24 ιουλιΟΥ 2014
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μανσης συζυγικού δεσμού, υπάρχουν τόσα 
άλλα που πιάνονται στα πράσα με τα χέρια... 
άδεια. Μια γάτα στο σπίτι κι ένας φοιτητής 
γιος αρχι-hacker (που εξασφαλίζει σε δευτε-
ρόλεπτα μέσω Skype στους γονείς του όποια 
υπεξαίρεση απαιτούν τα αντ-εγκληματικά 
σχέδια τους) προς generic άγραν specialist 
κοινών. Οι Ζαζ, Status Quo, Free, Bachman 
Turner Overdrive και Clash εντελώς κον-
σέρβα για ανεβαστικούς... σκοπούς απ’ τα 
ηχεία του soundtrack. Η βολική για τα διε-
θνή ακροατήρια αλλά πλήρως ανεξήγητη 
μεταξύ δύο Φραντσέζων μόνων τους στο 
δωμάτιο αγγλική γλώσσα. Η νύφη - τρόπαιο 
του μεσιέ κερδοσκόπου που αφυπνίζεται 
από τη bachelorette crasher Brit θειά σε 
τέτοιο βαθμό χειραφέτησης, ώστε αίφνης 
μετανιώνει για τον υμέναιο και μετατρέπεται 
σε συνεργό στην υπεξαίρεση του «Ροζ Πάν-
θηρά» της. Ένας οινόφλυξ σωματοφύλακας 
- κλειδί (που, φυσικά, αλληθωρίζει προς το 
σερβιτόρο από «Το Πάρτι»). 

Τίποτα, πάντως, όσο το - ο πιο loser, σειρια-
κός από μηχανής Θεός της σεζόν - «μυστικό» 
ρεζουμέ τού εκ Λονδίνου επιστηθίου κου-
βαλητού με την τρελοκαμπέρω mrs. του, 
που ξελασπώνει αναληθοφανώς την ύστερη 
πλοκή διαφυγής après σουφρώματος - και το 
ότι η αστυνομία είναι εντελώς άφαντη στην 
υπόθεση για τα δεκάδες... κακουργήματα 
που παίρνουν γραμμή στη μυθοπλασία. Την 
ίδια στιγμή, άμαθοι στη σαμπανιζέ φάρσα 
δράσης, η μεν Τόμσον (που, πάντως, πέφτει 
φιλότιμα με τα μούτρα στο ρόλο) κάνει 
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μπανάνα και παραπέντε (και τρώει μπάλα 
στο κεφάλι παίζοντας volley στην άμμο), ο 
δε Μπρόσναν παίρνει υπνάκο στην παραλία. 
Πριν και μετά, και οι δύο μαζί, θα οδηγήσουν 
κατά παράβαση του ΚΟΚ, θα απάγουν και 
παραστήσουν Τεξανούς, θα κάνουν κατά-
δυση και ορειβασία και πίτσι πίτσι σε Πύργο 
του Άιφελ, Σηκουάνα, Αντίμπ, Κάννες. Πώς... 
ξεγλιστράνε; Η λεία ευτραπέλων είναι τόσο 
σούργελο ώστε, ανά στιγμές και στα πιο 
μούτας «νούμερα», πυροδοτεί την αθέλητη 
θυμηδία σου (so bad it’s good, που λένε και 
στην Αλβιώνα). Αλλά πολύ μικρή αυτή η 
μπάζα. Μην την πληρώσεις και του λόγου 
σου...

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dm3NsHnVGQPo
http://www.imdb.com/title/tt2234261/
https://www.facebook.com/TheLovePunch
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν είσαι του light θεάματος και γελα-
δερό μεγάλο παιδί, είναι η καλύτερή 
σου αυτή τη βδομάδα (θα δεις μέχρι 
και καράτια στις «φάσεις» του). Γνώ-
στη του είδους, αν κάνεις συγκρίσεις με 
vintage διαμάντια, θα κλάψεις (και τα 
λεφτά σου). Θεωρείς ανεκτίμητη αξία 
σε μια ταινία το σενάριο; Δε θα σε γδύ-
σουν, θα βγεις απ’ τα ρούχα σου μόνος 
σου. Περίεργε για το πώς είναι η... Πι 
Ελ Τράβερς (και o… Mr. Turner, Οσκα-
ρική Κυριακή κοντή γιορτή) τελούσα εν 
- όχι φλεγματική - ευθυμία και σε αδρε-
ναλινικό peak, επενδύεις με maximum 
risk. Πιρς, στείλε μας carte postale την 
επόμενη φορά...
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http://freecinema.gr/fragoulis-in-3/

