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E λληνικό box-office, πόσα θες να μας 
τρελάνεις; Αν και οι απώλειες από τα 
καλοκαιρινά ταμεία δεν εμφανίζονται 
τόσο συντριπτικές (αλλά ουσιαστικές για 

τα θερινά σινεμά), το παράδοξο είναι πως η γενική 
εικόνα των εισπράξεων μέσα στο 2014 παρουσιά-
ζει… άνοδο!

Το καίριο ζήτημα της μοίρας των θερινών σινεμά 
είναι εκείνο που πρέπει να μας προβληματίζει, 
πρωτίστως. Στο διάστημα από τα μέσα του Μάη 
έως τα μέσα Αυγούστου του 2013, σε αυτό που 
αποκαλούμε καλοκαιρινή σεζόν (και μαζί λήξη 
ολόκληρης της σεζόν, στο εθιμοτυπικό - και 
«ντεμοντέ» για μερικούς - πλαίσιο της ελληνικής 
αγοράς), δηλαδή, είχαν κοπεί 1.802.776 εισιτή-
ρια. Το αντίστοιχο φετινό νούμερο ανέρχεται στα 
1.527.788 εισιτήρια. Η απώλεια των 274.988 
εισιτηρίων ίσως να μη φαντάζει τόσο τραγική, 
όμως, ειδικά για αρκετά από τα θερινά, μπορεί 
να σημαίνει το τέλος της ζωής τους, εάν ισχύσει η 
εδώ και καιρό επαπειλούμενη, σταδιακή εξαφά-
νιση του φιλμ μέσα στο 2015. 

Αυτό που αιφνιδιάζει, πάντως, κάνοντας μια 
πρόχειρη σούμα στα εισιτήρια που κόπηκαν μέχρι 
σήμερα εντός του τρέχοντος έτους, είναι μια 
κάποια… αύξηση, από τα 4.870.870 (του 2013) 
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Editorial 124

Hλίας Φραγκούλης

στα 4.992.580! Το ποσό είναι αστείο, αλλά δίνει 
μια αίσθηση αισιοδοξίας για σταθερότητα (πολυ-
φορεμένη και «κανιβαλισμένη» λέξη, ναι), σε μια 
περίοδο καθολικής πτώσης του βιοτικού επιπέδου 
στην Ελλάδα, η οποία κανονικά θα έπρεπε να έχει 
επιφέρει έναν σχετικό… όλεθρο. Το ότι δε συνα-
ντάμε πτώση εδώ, φαντάζει ως σενάριο επιστημο-
νικής φαντασίας (κάτι σαν τον ερχομό της «ανά-
πτυξης», ξέρεις…). 

Από τα καλοκαιρινά φιλμ, η «Maleficent» 
κράτησε δυναμικά τα σκήπτρα τής σεζόν, με 
161.677 εισιτήρια (έως τις 14 Αυγούστου), ενώ το 
«X-Men: Ημέρες Ενός Ξεχασμένου Μέλλο-
ντος» (121.384) ήταν η δεύτερη (μόλις!) ταινία 
που ξεπέρασε το φράγμα των 100.000 εισιτη-
ρίων, με τα «Ηρακλής» και «Θεέ μου, Τι σου 
Κάναμε;» να το πιάνουν στο δεύτερο μισό του 
Αυγούστου. Το τέταρτο «Transformers» και 
το «Godzilla» πλησίασαν, όμως, μερικά χρόνια 
πριν, τέτοιες ταινίες θα είχαν κόψει περίπου τα 
τριπλά εισιτήρια. Και αυτή είναι η μεγάλη πικρία 
στον απολογισμό από το φετινό καλοκαίρι.

http://www.iliaskyriazis.com/
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LUCY (2014)

H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Περιπέτεια Φαντασίας
Σκηνοθεσία 
Λικ Μπεσόν
Καστ 
Σκάρλετ Τζοχάνσον,  
Μόργκαν Φρίμαν,  
Τσόι Μιν-Σικ
Διάρκεια 
89’
Διανομή  
UIP

Φοιτήτρια στην Ταϊπέι εξαπατάται από γκόμενο με 
σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως «drug mule» από Ασι-
άτη μεγαλέμπορα ναρκωτικών που θέλει να διοχε-
τεύσει στην Ευρώπη επαναστατική ουσία που χαρίζει 
στους χρήστες της δυνάμεις εξωπραγματικές και 
σταδιακή αύξηση της λειτουργίας του εγκεφάλου… 
πέρα από επιτρεπτά για τον ανθρώπινο οργανισμό 
όρια! Όταν το ναρκωτικό εισχωρήσει από λάθος μέσα 
της, η Λούσι θα μετατραπεί σε… ανίκητο υπερ-όπλο!

Κατά κάποιον τρόπο, η Λούσι της αρχής του φιλμ μπορεί να 
παρομοιαστεί με… τους πιθήκους από το «2001» του Στάνλεϊ 
Κιούμπρικ! Εκπροσωπεί το ανθρώπινο είδος με τον χείριστο 
τρόπο, πέφτει θύμα των ανδρών που την εκμεταλλεύονται ως 
κοινό «βαποράκι» και γι’ αυτό υπάρχει έως και μια… επιστη-
μονική εξήγηση: όπως και ο κάθε μέσος άνθρωπος, η Λούσι 
χρησιμοποιεί κάτι σαν το 10% του εγκεφάλου της. Μόνο. Και 
όχι επειδή είναι γυναίκα…

Όχι ότι ο Λικ Μπεσόν έχει… κιουμπρικές διαθέσεις - αν και 
το φινάλε της ταινίας ξεπερνά ακόμη και τα σύνορα της… 
μοριακής ύλης! Η «Lucy» βρίσκει τον εμπορικότερο σκηνο-
θέτη (και έμπορα) του γαλλικού σινεμά σε κέφια που θυμί-
ζουν τις καλύτερες στιγμές τού παρελθόντος του, δηλαδή από 
«Nikita» (1990) μέχρι και «Léon» (1994). Παρά τα χρόνια 
που έχουν μεσολαβήσει, ο Μπεσόν καταφέρνει να στήσει 
ένα έργο μοντέρνο, πρωτότυπο, φρενήρες (αν παρατηρήσεις 
τη διάρκειά του) και πραγματικά διασκεδαστικό. Ίσως και… 
ανεγκέφαλο, λες και αυτοσαρκάζει το φιλοσοφικό / επι-
στημονικό του κομμάτι. Που σίγουρα δέχεσαι διότι αντιλαμ-
βάνεσαι το χιούμορ τού δημιουργού του.

Η ταχύτητα είναι η μεγάλη μαγκιά σε τούτο το φιλμ. Εξαι-
τίας της θα δεχθείς ακόμη και τα εμβόλιμα, σχεδόν ειρωνικά 
ως σχόλιο, ντοκιμαντερίστικα πλανάκια κυνηγιού ζώων από 

του Ηλία Φραγκούλη

28 αυγουστΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Είναι η Σκάρλετ και 
κουβαλάει στο σώμα 
της ντρόγκα τρελή που 
κυλάει στις φλέβες από 
ατύχημα και την κάνει 
ακόμα πιο γαμάτη γκό-
μενα! Με «έψησε».
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την άγρια φύση, δε θα προλάβεις να σκε-
φτείς αν όλη αυτή η θεωρία για τη λειτουργία 
του εγκεφάλου μπορεί να στέκει ρεαλιστικά 
και θα παραδώσεις τις αισθήσεις σου στα 
χέρια μιας Σκάρλετ Τζοχάνσον που κινείται 
στην τσίτα, σα φονική μηχανή που κανείς δεν 
μπορεί να σταματήσει, μέχρι να ολοκληρώσει 
το στόχο της και να συναντήσει τον επιστή-
μονα του Μόργκαν Φρίμαν στο Παρίσι, με 
την ελπίδα να πάρει μια απάντηση για ό,τι 
της συμβαίνει, αλλά κυρίως για το αν πρό-
κειται να… αντέξει να ζει όταν το ναρκωτικό 
ολοκληρώσει την επίδρασή του μέσα της. 
Μια επίσης εμβόλιμη σε διάφορα σημεία του 
φιλμ ακαδημαϊκή διάλεξη του Φρίμαν μας 
εξηγεί σταδιακά τον προσανατολισμό της 
«Lucy» προς… το υπέρτατο τζέρτζελο.
Η δράση της ταινίας καλύπτει με υπέροχες 
σκηνές ανθολογίας τη σοβαροφάνεια ή και 
τη σεναριακή απιθανότητα. Επαναλαμβάνω: 
δε θα προλαβαίνεις να σταματήσεις και να 
σκεφτείς αυτό που παρακολουθείς. Όσο η 
Τζοχάνσον εξελίσσεται σε… superhero, τόσο 
περισσότερο αιφνιδιάζεσαι από τις ικανό-
τητές της, που ακόμη και εγκεφαλικά βρί-
σκουν τρόπο να προσαρμοστούν σε οπτικό 
θέαμα. Καταδιώξεις αυτοκινήτων, συγκρού-
σεις ολόκληρων… οπλοστασίων, το έξυπνο 
κάστινγκ του Τσόι Μιν-Σικ (ο πρωταγωνιστής 
του original «Oldboy») που συνδυάζει τη 
σαδιστική τρέλα με το over the top κωμικό, 
η εντελώς φεύγα σκηνή στο αεροπλάνο, 
τα τριπαρισμένα εφέ και η, τελικά, πολύ 
χαρισματική για το είδος τής περιπέτειας 
παρουσία της Τζοχάνσον, εξασφαλίζουν το 
γνήσιο fun και ακριβώς αυτό που ζητάς από 
το σινεμά ως απόδραση.

Καθώς το ποσοστό αντίληψης και σωματικών 
ικανοτήτων τής ηρωίδας μεγαλώνει όμως, 
μετά από τουλάχιστον 70 λεπτά δράσης του 
φιλμ, η κορύφωση έχει ανεβάσει τόσο ψηλά 
τον πήχη τής προσμονής του θεατή, που 
ελπίζει σε κάτι αληθινά προχω(ρημένο) και 
εξίσου φανταστικό, για να πιάσει κι αυτός το 
100% της κινηματογραφικής απόλαυσης. Και 
εκεί ο Μπεσόν, ίσως ανίκανος να τολμήσει 
σεναριακά κάτι το υπερβατικά καινούργιο, 
αναζητά τη σωτηρία στρίβοντας α λα… 
«Matrix»! Όχι πως είναι κακό το φινάλε. 
Απλά, περιμένεις να σε εκπλήξει, όχι να σου 
θυμίσει κάτι άλλο. Η γεύση, βέβαια, δεν είναι 
και τόσο άδοξη, αφού εγκαταλείποντας τον 
κινηματογράφο θα κουβαλάς για κάμποσο 
καιρό στη μνήμη σου τη σχεδόν καρτουνί-
στικη βία και δράση της «Lucy», στο… περί-
που 10% της λειτουργίας του εγκεφάλου σου. 
Σα να σου λέει ότι σ’ έπιασε κορόιδο, έτσι;

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.lucymovieintl.com/ww/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6Vu081NOorA
http://www.imdb.com/title/tt2872732/
https://www.facebook.com/LucyTheMovie
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Περιπέτεια που ξεφεύγει εντελώς 
(τύπου προς το… 100%) από την πραγ-
ματικότητα και προσφέρει αδρενα-
λινική δράση σε πακέτο διάρκειας 
ιδανικά ευκολοχώνευτης. Όλα αυτά 
συνδυαστικά είχαμε πολύν καιρό να τα 
δούμε να λειτουργούν σε τέτοιο επί-
πεδο στη μεγάλη οθόνη, έστω κι αν το 
φινάλε δεν εκτοξεύει την ταινία μέχρι 
εκεί που το χρειαζόταν. Η Τζοχάνσον 
μετράει πολύ δυναμικά για την προ-
σέγγιση του mainstream κοινού και 
αξίζει τα λεφτά της, το έργο διαθέτει 
φαντασία και θα σου μείνει, αν αυτό 
που ζητάς είναι η φυγή και η διασκέ-
δαση, πάντα. Οι πιο κυνικοί θα πουν 
πως η ιδέα θυμίζει μια περισσότερο 
φιλόδοξη στη φιλοσοφία της «Από-
λυτη Ευφυία» (2011) ή ότι το επιστη-
μονικό της κομμάτι είναι... για φάπες. 
Είναι θέμα διάθεσης. Προσωπικά, 
ευχαριστήθηκα θέαμα.
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ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ 2: ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ (2014) 
(PLANES: FIRE & RESCUE)

του Άγγελου Μαύρου

Με πιθανώς μοιραία ζημιά στο αναντικατάστατο λόγω 
παλαιότητας κιβώτιο ταχυτήτων του και για να σώσει 
την άδεια πυροσβεστικού τού γερο-κολλητού Μεϊντέι 
στο Λαγκάδι της Προπέλας, το ψεκαστικό - πρωταθλη-
τής αγώνων ταχύτητας Ντάστι φεύγει για τάλε κουάλε 
εκπαίδευση στο Εθνικό Πάρκο Πιστόνι. Το τρελιάρικο 
γκαραζοσμήνος φυλάκων τού natura μνημείου, ο άτε-
γκτος ελικοπτεράτος αρχηγός του, τα γκλαμουράτα 
εγκαίνια ενός ξενοδοχείου οχημάτων, ο φραγκοφο-
νιάς επιστάτης - τζιπούρα και μια καταστροφική πυρ-
καγιά που θα βάλει φωτιά στα μπατζάκια όλων τους 
θα τον «τρέξουν» ξανά. Θα βγάλει φτερά;

Πέρυσι, τέτοια εποχή, το «Αεροπλάνα» κατέβαινε στις 
εγχώριες αίθουσες χωρίς να έχει προβληθεί στους δημοσιο-
γράφους. Ίσως διόλου τυχαία, η ταινία αποδείχτηκε, κι όχι 
μόνο για τον... γράφοντα επιβάτη, καλλιτεχνικά όχι μια τρα-
γωδία τύπου Μαλαισιανές Αερογραμμές αλλά ένα προβλη-
ματικό Boeing. Φέτος, μας έκλεισαν business: και, πάλι ίσως 
διόλου τυχαία, κάνοντας planewatching ανακαλύπτουμε 
τη μετατροπή ενός ακόμα franchise της Disneytoons στο 
μάλλον καλύτερο «μίκι μάους» της. Αλλά και σε αφερέγγυο 
Canadair, με ανταλλακτικά εκ νέου από το «Αυτοκίνητα» 
(όχι κεκαλυμμένα αλλά εντελώς φάτσα φόρα πλέον, με τους 
μισούς ήρωες να είναι αμάξια), καθώς κι απ’ το ποιοτικά 
καμένο μεν, απόλυτο όσον αφορά το FX θέαμα δρυμών - 
κολυμπηθρόξυλο και των σωτήρων τους δε, «Firestorm» 
του Ντιν Σέμλερ.

Γιατί ως ανθρωπομορφικού ουμανισμού μηχανοκίνητων 
περιπετειώδης κωμωδία με κινητήρα διδαγμάτων (η ισχύς 
εν τη ενώσει, πάθε και μάθε, η ζωή δε σε οδηγεί πάντα εκεί 
που θες αλλά ούτε και τελειώνει με την πρώτη αναποδιά), 
απογείωση disaster movie και έλικα προσδεδεμένη εις 

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι αεροπλανά-
κια - πυροσβέστες που 
μοιάζουν σαν εκείνο το 
άλλο με τα αυτοκινητά-
κια. Τώρα σκέψου ένα 
σινεμά γεμάτο μούλικα 
που τσιρίζουν.

Είδος 
Animation
Σκηνοθεσία 
Ρόμπερτς Γκάναγουεϊ
Διάρκεια 
83’
Διανομή  
FEELGOOD

28 αυγουστΟΥ 2014
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αναγνώρισην των υπηρεσιών των μα επί-
γειων μα εναέριων US σωμάτων ασφαλείας 
υπέρ της δασοπροστασίας, αυτό το 747+ 
πλάνων ψηφιακού πενακίου σκαρί με τον 
Τζον Λάσετερ στον πύργο ελέγχου καίει 
απλώς ΟΚ την κηροζίνη τού στόρι (στραβής 
champ, fun και γούτσου γούτσου καβάντζας 
παλιών και νέων φίλων, με νίλες και κινδύ-
νους μαθητείας νιουμπά, ανδραγαθηματικής 
απόδειξης του ποιος είναι σε συσφικτική 
δοκιμασία της κοινότητας - όλα παλιό καύ-
σιμο του είδους) του, ώσπου να βγάλει απ’ 
το υπόστεγο το Top Gun της δράσης.
Τω όντι αδύνατο να μην αυξήσεις τα g σου, 
καταρχήν όταν μια ηλεκτρική καταιγίδα 
πυροδοτεί την πρώτη επιχείρηση κατάσβε-
σης με ντράβαλα για το νεούδι και μετα-
τρέπει δυναμικά το «Thunderstruck» των 
AC/DC σε ό,τι υπήρξαν «Οι Βαλκυρίες» του 
Βάγκνερ για το «Αποκάλυψη Τώρα» του 
Κόπολα. Και, κυρίως, στην - κυριολεκτική 
- κορύφωση, οπότε η εκκένωση του επα-
πειλούμενου απ’ τις φλόγες resort από τους 
λαμαρινένιους θαμώνες προς μια εγκλωβι-
σμένη μεταξύ κορμών και φλογών αμαξο-
στοιχία, δύο τροχήλατοι ηλικιωμένοι σε μια 
καταρρέουσα γέφυρα καταρράκτη και οι 
αυτοκτονικά στο κόκκινο ενδείξεις τού ριψο-
κίνδυνα νεροκουβαλητή loser (που πρέπει ν’ 
ανέβει στο Θεό και μετά να ξαναβουτήξει σα 
σαΐτα) κόβουν την ανάσα.
Στα τέρμινα(λ) και στα ενδιάμεσα; Το 
ατακαριστό χιούμορ λειτουργεί συχνά 
ακούσια ως επιβραδυντικός αφρός αλλά 
το CGI καβαλέτο ζωγραφίζει vintage pop 
(τη μάντρα και την πίστα «προσώπων») 
κι εν είδει ακουαρέλας (το υγρό στοιχείο, 
τα δέντρα, τον καπνό και τον κιτρινέρυ-
θρο Μολώχ) ενώ το breakdown κίνησης 
δεν κωλώνει ποτέ βγάζοντας φυσικότατα 
φιγούρες στο φαντεζί πιλοτήριο Chinook. 
Οι χαρακτήρες προδίδονται απ’ τα σκουρια-
σμένα γρανάζια τους (η κολλητή - πέφτου-
λας, ο εμπρηστικά αχρείος ιθύνων, ο αυστη-
ρός μα γαλβανίζων δάσκαλος), αλλά η 

καρδούλα κάποιων κρύβει εκπλήξεις (όπως 
μια αγαπησιάρικη παρωδία του vintage 
serial «CHiPs», κρυψώνα του πονεμένου 
παρελθόντος τού πάλιουρα μέντορα).
Όμως, αν οι συντριβές (ένας επίδοξος 
φόρος τιμής στους ιθαγενείς Αμερικανούς 
που στουκάρει προσβλητικά μέσω ενός 
σπιριτουαλιστικού... Απάτσι της παρέας) 
παλεύονται από την τουρμπίνα έμπνευσης 
(ένα Wall of... Flame πεσόντων που σε ταξι-
δεύει συνειρμικά γενναία ώς το «Tarnished 
Angels» του Σερκ) και υπερηχητική σπίντα 
με σκέρτσο εκφοράς, ενίοτε οδηγούν σε 
μη διακριτά από το αυτί «Βρουμ!», αλλά η 
μεταγλώττιση πάει αέρα από κάθε άποψη 
(ελληνικών / διανομής «λαιμών» / φωνη-
τικής ερμηνείας), η στάχτη έχει ψιλοθάψει 
αυτό το Yosemite.
Αιθεροβάμων όποιος περιμένει απαντήσεις 
σε 360 μοιρών στροφές της πλοκής (πώς 
ο αναίσθητος από τις αναθυμιάσεις επί το 
έργον chief επιστρέφει περδίκι στη μάχη 
την κρισιμότερη στιγμή ή πώς μία μαστο-
ράντζα βάζει θαυματουργά χέρι στη βλάβη, 
στη σχεδόν τελειωμένη καριέρα τού star 
και στο happy end μαζί;), το αυτό κι όποιος 
δεν πέσει από τα σύννεφα εξαιτίας πινελιών 
σύγχυσης στις τροχοδρομήσεις μικροκό-
σμου (μοναδικό ίχνος ζωής τής ορεσίβιας 
πανίδας εδώ, μία μαμά - διπλάνο επιστρέφει 
χωρίς μιλιά στη βάση - φωλιά σε δέντρο 
όπου περιμένει το μικρό... αεροπλανάκι της 
- #wtf). Πήγαινε άνετα το νεοσσό σου, άρα, 
όχι από κάθε άποψη ξεχωριστό, όχι «άλλο» 
κάρβουνο, ωστόσο, εδώ. «Φεύγεις» με αντι- 
Super Puma;

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.disney.gr/tainies/planes/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DibAxkCJfvC4
http://www.imdb.com/title/tt2980706/
https://www.facebook.com/DisneyPlanes
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Μαζί με τα παιδιά (που, ειδικά αν είναι 
πρόσκοποι, θα βρεθούν στον έβδομο 
ξέρεις τι), επίσης οι ορκισμένοι της 
«οι ουρανοί είναι δικοί μας» φάσης, 
το ένστολο ή μη προσωπικό του 199 
και το crowd της ρόδας θα το πάρουν 
πολύ ζεστά. Γονιέ, οι αναταράξεις της 
περσινής πρώτης ταινίας σε χάλασαν; 
Υπομονή, αυτή τουλάχιστον ανεβαί-
νει αρκετά πόδια ψηλότερα. Θες θέση 
luxury; Ψάξου για Pixar. Ξερνάς με 
το κινούμενο ή με την μπάντα α λα Ελ 
Βενιζέλ; You fly με σακούλα.
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ΜΑΓΕΙΑ ΣΤΟ  
ΣΕΛΗΝΟΦΩΣ (2014) 
(MAGIC IN THE MOONLIGHT)

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Ένας διάσημος μάγος καλείται από φίλο του στο σπίτι 
πάμπλουτης οικογένειας στην Κυανή Ακτή, προκει-
μένου να αποκαλύψει νεαρή που είναι (ή δεν είναι;) 
μέντιουμ με εξαιρετικές ικανότητες, αλλά η ορθολογι-
στική του στάση ζωής θα δεχτεί σοβαρά πλήγματα.

Αυτό που κάποτε ήταν προσμονή για έξυπνους διαλόγους, 
χιούμορ και ρομαντικές ιστορίες, η ετήσια παραγωγή του 
Γούντι Άλεν, τα τελευταία χρόνια έχει καταντήσει δυσβάστα-
χτη υποχρέωση σε συνδυασμό με απογοήτευση και στενο-
χώρια για την κατάντια ενός από τους ευφυέστερους σεναρι-
ογράφους. Τη «μαγεία» που υπόσχεται η ταινία θα τη βρεις 
μόνο στον τίτλο, γιατί από τη στιγμή που θα αρχίσει η προ-
βολή, το μόνο που θα δεις στην οθόνη θα είναι μια ξεπλυμένη 
εκδοχή μοτίβων που έχεις δει πολύ καλύτερα ανεπτυγμένα 
στην παρελθούσα φιλμογραφία του Άλεν.

Η «Μαγεία στο Σεληνόφως» χρησιμοποιεί το μοτίβο της 
μαγείας, που έχεις δει και ξαναδεί. Χωρίς να είναι τόσο… 
τέρας όσο το «Scoop», αλλά ούτε καν να πλησιάζει το 
χιούμορ της «Κατάρας του Πράσινου Σκορπιού» που 
προκαλούσε το γέλιο απλώς και μόνο με δύο γεωγραφικές 
αναφορές («Madagascar- Constantinople»). Το σενάριο δίνει 
την εντύπωση ότι είναι πρόχειρα και βιαστικά γραμμένο, σαν 
να είναι η πρώτη γραφή μιας ταινίας που ενδεχομένως να 
ήταν καλύτερη, αν οι χαρακτήρες ήταν πιο ολοκληρωμένοι, 
αν υπήρχε λίγη πρωτοτυπία, αν υπήρχαν κάποια αστεία. Μου 
έκανε μεγάλη εντύπωση ότι αυτή τη φορά ο Άλεν αδιαφό-
ρησε εντελώς για τους β’ ρόλους, εκείνους που συνήθως 
θυμάται κανείς περισσότερο στις ταινίες του. Εκτός από τους 
δύο πρωταγωνιστές, τον Κόλιν Φερθ και την Έμμα Στόουν 
- που, εδώ που τα λέμε, δεν έχουν κι αυτοί πολλά να κάνουν 
ή να πουν - δε θυμάσαι κανέναν άλλον μετά και με το ζόρι 
ψάχνεις καμιά αξιομνημόνευτη ατάκα.

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι μάγοι, λέει, 
που τα φτιάχνουν σε 
χλίδα γαλλικά τοπία 
του ’20 και ψάχνουν να 
βρουν και ποιος είναι 
η μούφα περίπτωση. 
Πιο μαγεία θα ήταν αν 
κάποιος εξαφάνιζε εντε-
λώς αυτή την ταινία…

Είδος 
Κομεντί Εποχής
Σκηνοθεσία 
Γούντι Άλεν
Καστ 
Κόλιν Φερθ,  
Έμμα Στόουν,  
Σάιμον ΜακΜπέρνι,  
Αϊλίν Άτκινς,  
Χέιμις Λινκλέιτερ,  
Τζάκι Γουίβερ,  
Μάρσια Γκέι Χάρντεν
Διάρκεια 
97’
Διανομή  
ODEON

28 αυγουστΟΥ 2014



PAGE 19 



PAGE 20 | FREE CINEMA | ISSUE#124

Η «σύγκρουση» στη «Μαγεία στο Σεληνό-
φως» είναι ανάμεσα σε δύο αντιλήψεις και 
δύο κόσμους. Την ορθολογιστική κοσμοθε-
ωρία του Βρετανού Στάνλεϊ, ο οποίος, όμως, 
μεταμφιεσμένος σε Κινέζο, κάνει καριέρα ως 
μάγος μεταμφιεσμένος σε Κινέζο και από την 
άλλη πλευρά της νεαρής Αμερικανίδας Σόφι, 
που έχει (;) επαφή με τον αθέατο κόσμο και 
αναζητεί τη μαγεία στη ζωή. Στο πλουσιό-
σπιτο όπου θα συναντηθούν, οι αντιλήψεις 
τους θα συγκρουστούν. Εκείνος παρά την 
ξινίλα που τον χαρακτηρίζει και τον κάνει 
δυσάρεστο σε όλους, τελικά, θα παραδοθεί 
στα αισθήματά του για τη Σόφι.
Και εδώ αρχίζουν όλα τα προβλήματα της 
ταινίας. Η ρομαντική φύση τής σχέσης δεν 
εξηγείται με κανέναν τρόπο, αφού ακόμη και 
τη στιγμή που ο Στάνλεϊ εξομολογείται τον 
έρωτά του, προσβάλλει αδιάκοπα τη Σόφι. 
Η μόνη επαφή που έχουν μέχρι εκείνη τη 
στιγμή είναι η προσπάθειά του να την απο-
καλύψει ως απατεώνισσα, η φιλοσοφική 
διδασκαλία του (έχει διαβάσει Νίτσε) και 
μια - καθοριστική, όπως φαίνεται - βροχερή 
βραδιά σε ένα αστεροσκοπείο.
Ο Κόλιν Φερθ παίζει με απόλυτη ακρίβεια τον 
στυφό Βρετανό, αν και δείχνει να υποδύεται 
λίγο άβολα έναν τόσο δυσάρεστο χαρακτήρα, 
η Έμμα Στόουν είναι χαριτωμένη όσο δεν 
παίρνει, αλλά δεν έχει και κανέναν καλο-
γραμμένο ρόλο, η Κυανή Ακτή είναι κινη-
ματογραφημένη σαν παράδεισος, αλλά ζωή 
και ενδιαφέρον η ταινία δεν έχει με τίποτα. 
Άσε που, για ακόμη μια φορά μέσα σε όλες 
τις επαναλήψεις, ο Άλεν επαναλαμβάνει και 
το μοτίβο της σχέσης με τεράστια διαφορά 
ηλικίας (δεν κουράστηκε πια;)! Ειδικά με τα 
«μαθητικά» ρούχα που φοράει η Στόουν στο 
μεγαλύτερο μέρος της ταινίας, ο Φερθ στο 
τέλος μοιάζει με επικηρυγμένο παιδεραστή. 
Αμάν!
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official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν ανήκεις στην κατηγορία των πιστών 
που αντιμετωπίζουν το ετήσιο προσκύ-
νημα στις ταινίες του Γούντι Άλεν σαν 
ταξίδι στην Παναγιά της Τήνου, ό,τι 
και να σου πει κανείς, θα πας και θα 
ψάχνεις να βρεις τα θετικά στοιχεία. Αν 
περιμένεις χιούμορ και έξυπνους δια-
λόγους, δε θα τα βρεις στον Άλεν της 
πρόσφατης περιόδου.

http://www.sonyclassics.com/magicinthemoonlight/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DKNJ_x3nQsgI
http://www.imdb.com/title/tt2870756/
https://www.facebook.com/MagicInTheMoonlightMovie
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ENEMY: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ (2014) 
(ENEMY)

H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Ψυχολογικό Θρίλερ
Σκηνοθεσία 
Ντενί Βιλνέβ
Καστ 
Τζέικ Τζίλενχολ,  
Μελανί Λοράν,  
Σάρα Γκάντον,  
Ιζαμπέλα Ροσελίνι
Διάρκεια 
90’
Διανομή  
SEVEN FILMS / ΣΠΕΝΤΖΟΣ

Καθηγητής Ιστορίας παρακολουθεί μια ταινία και 
εντοπίζει άνδρα που του μοιάζει εκπληκτικά. Απο-
φασίζει να τον αναζητήσει, με μια κρυφή ελπίδα να 
δεχτεί μια συνάντηση μαζί του.

Εξαιρετική περίπτωση σκηνοθέτη, ο Ντενί Βιλνέβ δεν παθιά-
ζεται τόσο με τη φόρμα της δουλειάς του όσο με την εξερεύ-
νηση της κινηματογραφικής αφήγησης και του πόσο μπορεί 
να ανατραπεί ή να επαναπροσδιοριστεί αυτή. Τα πιο γνωστά 
έργα της φιλμογραφίας του, το «Μέσα από τις Φλόγες» 
(2011) και το «Prisoners» (2013), το οποίο γύρισε λίγο πριν 
απ’ το «Enemy», δεν έχουν ιδιαίτερες συγγένειες μεταξύ τους, 
πέραν κάποιου δραματικού, ψυχολογικού στοιχείου, που ξεδι-
πλώνεται γύρω από το μοτίβο της οικογένειας. Το «μοτίβο» 
είναι η λέξη κλειδί και σε τούτο το φιλμ, που, όμως, απέχει… 
έτη φωτός από τις προηγούμενες ταινίες του Βιλνέβ, επι-
δεικνύοντας μια σαφώς μεγαλύτερη ανάγκη τού σκηνοθέτη 
να πειραματιστεί πέρα από το mainstream, χωρίς αυτό να 
σημαίνει πως το εγχείρημα επιτυγχάνει ολοκληρωτικά.

Στο αρκετά συχνά αλλόκοτα κινηματογραφημένο Τορόντο, 
με αυστηρότητα στον έλεγχο της απεικόνισης του urban 
τοπίου, δίχως φουτουριστικές υπόνοιες, αλλά με έμφαση στο 
industrial και ελαφρώς αφιλόξενο σκηνικό των πανύψηλων 
κτιρίων, οι ζωές του Άντονι και του Άνταμ κινούνται σε ένα 
παράλληλο μοτίβο επανάληψης, σχεδόν καθημερινά, δίχως 
συναρπαστικές «μεταλλάξεις» στην καθημερινότητά τους. Ο 
ένας διδάσκει τη σημασία της στέρησης μορφωτικού επιπέ-
δου σε δικτατορικές κοινωνίες (στοιχείο που δε βρίσκει την 
απόλυτη σύνδεση με την πιο εσωτερική φιλοσοφία του φιλμ), 
επιστρέφει σπίτι, κάνει σεξ με τη σύντροφό του, διορθώνει 
γραπτά των μαθητών του και πάλι απ’ την αρχή, σαν σε μια 
ασταμάτητη λούπα. Ο άλλος, ηθοποιός το επάγγελμα, σκο-
τώνει το χρόνο του σε εκτός πλάνου ασχολίες, μάλλον χωρίς 

του Ηλία Φραγκούλη

21 αυγουστΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας τύπος που 
βρίσκει έναν άλλο τύπο 
που είναι ίδιος… αυτός 
ο τύπος! Κι έχει και μια 
αράχνη. Δεν ψεκάσανε 
και στον Καναδά εφέ-
τος…
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κάποια συγκεκριμένη δουλειά σε αυτή τη 
χρονική φάση, περιμένοντας τον ερχομό 
ενός παιδιού, στη συντροφιά της έξι μηνών 
εγκύου συζύγου του. Η διάδραση της «εισβο-
λής» τού ενός άνδρα στον κόσμο του άλλου, 
θα προκαλέσει εντάσεις που το σκηνοθετικό 
ύφος του Βιλνέβ υπηρετεί με τονισμούς στο 
sound design, τη μουσική και έναν ρυθμό που 
σε πνίγει σα θηλειά, ακόμη κι όταν η δράση 
στην ουσία είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Αυτό κι 
αν θέλει ταλέντο για να πετύχει…
Το μυαλό του θεατή θα μπει στο trip να 
αναλύσει ή να εξηγήσει ορθολογιστικά τα 
τεκταινόμενα, με το πιθανότερο σενάριο να 
θέλει τους δύο άνδρες να είναι δίδυμα αδέλ-
φια που κάποιος χώρισε μετά τη γέννα (εδώ 
μπαίνει και η Ιζαμπέλα Ροσελίνι στο ρόλο της 
μητέρας), όμως, η εισαγωγική, τελετουργική 
σεκάνς ενός sex club γεμάτο από ηδονοβλε-
ψίες - πελάτες οι οποίοι ερεθίζονται στη θέα 
μιας γυναίκας που αυνανίζεται ή μιας άλλης 
που ακουμπά με το ψηλοτάκουνό της μια 
ολοζώντανη ταραντούλα, με τον έναν από 
τους δύο κεντρικούς ήρωες να παρακολουθεί 
επίσης, δηλώνει εξαρχής το flirt του Βιλνέβ 
με κάτι το αινιγματικό, το αμαρτωλό ίσως 
και, τελικά, το αναπάντητο. Άλλωστε, όπως 
μας προειδοποιεί και το αρχικό motto: «Το 
χάος αποτελεί ένα σύστημα το οποίο ακόμη 
δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί».

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

Η εξέλιξη της πλοκής μπλέκει τις αναζητή-
σεις στο υποσυνείδητο του Άντονι και του 
Άνταμ με έναν τρόπο που παραπέμπει στις 
πιο ερμητικά κλειστές και «νοσηρές» ταινίες 
του Ρομάν Πολάνσκι, αγγίζοντας ενίοτε και 
την αρρωστημένη κλινικότητα του πρώιμου 
Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ. Ενώ, πιθανότατα, 
εσείς θα ελπίζατε σε κάτι πιο θριλερικό ή 
χιτσκοκικό. Η πρόθεση, φυσικά, δεν είναι 
τέτοια εδώ. Γι’ αυτό και ο μεγαλύτερος 
εχθρός του «Enemy» είναι, με τον πιο παρά-
δοξο τρόπο, ο… ίδιος του ο εαυτός. Η αδυνα-
μία να στραφεί προς αυτόν και να τολμήσει 
να ζητήσει απαντήσεις, γύρω από το διχασμό, 
την κρίση της συμβίωσης, ψυχοσεξουαλικά 
πεδία και ένστικτα ζήλειας και εκδίκησης, 
στερούν από το φιλμ την απογείωση μιας 
εμπειρίας που ξεκίνησε με γερά θεμέλια για 
να καταρρεύσει στο βωμό τής «παραξενιάς».

http://enemy-movie.com
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFJuaAWrgoUY
http://www.imdb.com/title/tt2316411/
https://www.facebook.com/pages/ENEMY-the-Movie/152669721608005
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Arthouse «πείραμα» από έναν Καναδό 
σκηνοθέτη που δεν έχει σταματήσει να 
μας εκπλήσσει τα τελευταία χρόνια, θα 
κάνει τους φίλους του σινεμά του Ντέ-
ιβιντ Λιντς και των πιο «αλλόκοτων» 
κινηματογραφικών σπαζοκεφαλιών να 
προσπαθήσουν να «αποκρυπτογραφή-
σουν» κάθε λεπτομέρεια του φιλμ σε 
πιθανά επόμενες φορές που θα θελή-
σουν να το παρακολουθήσουν. Το είδος 
των θεατών που δεν αρέσκεται σε όλα 
τα άνωθεν χαρακτηριστικά… ας το 
βάλει στα πόδια!
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CHEF (2014)

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Μετά από αρνητικά σχόλια και ντροπιαστικό διαπλη-
κτισμό με διάσημο food critic, ο chef Καρλ Κάσπερ 
χάνει τη δουλειά του και αποφασίζει να επιστρέψει 
στα απλά και βασικά: ανακατασκευάζει ένα φορτηγό 
- καντίνα, περιοδεύει στην Αμερική σερβίροντας τα 
περιποιημένα sandwich - σήμα κατατεθέν του, γίνεται 
διάσημος και αναγεννά όχι μόνο καριέρα αλλά και τη 
σχέση του με τη διαλυμένη οικογένειά του.

Έχοντας σκηνοθετήσει μια σειρά κινηματογραφικών (τα 
δύο πρώτα «Iron Man») και τηλεοπτικών («Revolution», 
«About a Boy») blockbusters, ο πάλαι ποτέ (;) αγαπημέ-
νος καρατερίστας του ανεξάρτητου αμερικανικού σινεμά 
(«Swingers») και της τηλεόρασης («Friends»), Τζον 
Φαβρό, αποφάσισε - σε ανάλογη πορεία με τον ήρωα του 
- να επιστρέψει στα απλά και βασικά. Με αφετηρία, λοι-
πόν, μια από τις εξωκινηματογραφικές αγάπες του (το φαΐ) 
και έμπνευση αγαπημένες του ταινίες του «είδους» («Φαΐ, 
Ποτό, Αρσενικό, Θηλυκό», «Η Μεγάλη Βραδιά»), 
έγραψε και σκηνοθέτησε την ιστορία τού Κάσπερ, κρατώντας 
για τον εαυτό του τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Το αποτέλεσμα 
είναι ένα κινηματογραφικό… γεύμα ικανοποιητικό, με κάμπο-
σες απολαυστικές γευστικές εξάρσεις, που δε θα σου κάτσει 
στο στομάχι. Ούτε και στο θυμικό, όμως. 

Στις εξάρσεις, η συναισθηματική και αισθητική σου παλέτα 
θα βρει μερικούς καλούς λόγους για να ευφρανθεί. Τα προ-
σγειωμένα, κάθε άλλο παρά θεαματικά, κι όμως… gourmet 
σκηνοθεσία και μοντάζ, που το παρακάνουν μεν με το κολ-
πάκι εικονογράφησης και… πετάγματος (μέσα στο πλάνο) 
των tweets Κάσπερ και υιού, αποδεικνύονται δε, δεξιοτέ-
χνες… chef στη διεύθυνση ηθοποιών και στα close-up της 
προετοιμασίας, του μαγειρέματος και σερβιρίσματος του 
φαγητού (κατά το παράλληλο μοντάζ της δεύτερης επίσκε-

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας που μαγει-
ρεύει και είναι ζοχάδας, 
την κάνει από μαγαζάρα 
και πουλάει «βρώμικα» 
και πλουτίζει. Έγινε. Και 
πέφτουνε και τα φαγιά 
και ζητάς να λαδώσεις 
αντεράκι. Σαδισμός!

Είδος 
Δραματική Κομεντί
Σκηνοθεσία 
Τζον Φαβρό
Καστ 
Τζον Φαβρό,  
Έμτζεϊ Άντονι, Σοφία 
Βεργκάρα,  
Τζον Λεγκουιζάμο,  
Σκάρλετ Τζοχάνσον,  
Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ,  
Ντάστιν Χόφμαν,  
Όλιβερ Πλατ
Διάρκεια 
114’
Διανομή  
VILLAGE FILMS

21 αυγουστΟΥ 2014
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ψης του κριτικού στο εστιατόριο και της κατ’ 
οίκον δημιουργίας του ονειρεμένου menu του 
Κάσπερ, ιδιαίτερα, θα σου τρέχουν κανονικά 
τα σάλια). Τις ζουμερές - πιο σέξι, πεθαίνεις 
- Βεργκάρα και Τζοχάνσον, σε πιο γήινους, 
απτούς και οικείους ρόλους. Τους Χόφμαν, 
Πλατ και Ντάουνι Τζούνιορ σε χαρακτη-
ριστικά, περισσότερο ή λιγότερο διασκε-
δαστικά, ιδιότροπα cameo. Τον σπάνια μη 
εκνευριστικό Λεγκουιζάμο ιδανικό στο ρόλο 
τού comic relief. Και τον απίθανο, 10χρονο 
πιτσιρικά, Άντονι, να λιώνει καρδιές, με τα 
απλά και… βασικά, κι όμως τόσο ανθρώπινα 
και αληθινά. 
Με τις ικανοποιητικές, ούτε ιδιαίτερα χορ-
ταστικές, ούτε ιδιαίτερα ξεχωριστές, όμως, 
λοιπές γεύσεις του menu, δύσκολα θα απο-
φύγεις κάποιες μεθεόρτιες, μικρο-ξινίλες. 
Λίγο η σε μεγάλο (πολύ μεγάλο) βαθμό προ-
βλέψιμη εξέλιξη της ιστορίας τής δεύτερης 
ευκαιρίας αυτού του chef. Λίγο η λανθάνουσα 
εγωμανία του Φαβρό, που όχι μόνο κράτησε 
για τον εαυτό του τον πρώτο ρόλο, αλλά 
επέλεξε και δύο από τις πιο πολυπόθητες, 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

χυμώδεις γυναίκες, όχι μόνο του πλανήτη 
των εικόνων αλλά και του… πλανήτη Γη, για 
τους ρόλους της ερωμένης και της πρώην 
γυναίκας του. Λίγο, τέλος, οι εξωπραγματι-
κές πτυχές του σεναρίου (απολυμένος και 
άφραγκος, ο Κάσπερ βρίσκει καίρια υποστή-
ριξη στο καινούργιο του ξεκίνημα - μεταξύ 
άλλων απίθανων - όχι μόνο από την πρώην 
του, αλλά κι απ’ τον εξωφρενικά εκκεντρικό 
πρώην τής πρώην του, Ντάουνι Τζούνιορ, 
σε ρόλο καρικατούρας του Τόνι Σταρκ!) που 
στερούν ουκ ολίγο… αλάτι ρεαλισμού από το 
σύνολο. Δυστυχώς, φάρμακα υπάρχουν μόνο 
για τις στομαχικές καούρες και ουχί για τις 
κινηματογραφικές…

http://chefthefilm.com
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DwgFws3AoIUY
http://www.imdb.com/title/tt2883512/
https://www.facebook.com/ChefTheFilm
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Ας το πούμε έτσι: αν ήταν εστιατόριο, 
ούτε άσχημα θα έτρωγες, ούτε άσχημα 
θα πέρναγες. Με ζόρι, όμως, θα άφη-
νες φιλοδώρημα, θα θυμόσουν τι ακρι-
βώς έφαγες ή θα επέστρεφες για μια 
(ακόμη) από τα… ίδια.  
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ΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ 3 (2014) 
(THE EXPENDABLES 3)

του Ηλία Φραγκούλη

Ο Μπάρνεϊ Ρος συγκεντρώνει ξανά τη μισθοφορική 
του συμμορία για επιχείρηση ξεσκεπάσματος οπλέ-
μπορα, που αποδεικνύεται πως είναι ο Κόνραντ Στό-
ουνμπανκς, παλιός συν-ιδρυτής των «Αναλώσιμων», 
τον οποίο όλοι θεωρούσαν νεκρό! Εννοείται ότι θα 
παίξει προσωπική vendetta και ξεκαθάρισμα λογα-
ριασμών μέχρι… θανάτου.

Υπάρχουν κάποιες ταινίες που ζητάμε να βλέπουμε για τους 
πλέον λάθος λόγους. Η κατηγορία των «bad movies we love» 
αντικατέστησε τις πάλαι ποτέ μπιμουβιές του παρελθόντος 
μέσα στη δεκαετία του ’80, με την κυριαρχία της βιντεοκα-
σέτας, κομμάτι της οποίας βασίστηκε σε μεγάλο ποσοστό στο 
αδρεναλινικό action, με πρωταγωνιστές που μετατράπηκαν 
σε iconic μορφές γιατί, απλά, τα… «έσπαζαν». Η εποχή αυτή 
άφησε τα «τραύματά» της σε θεατές που είτε έψαχναν αυτό 
ακριβώς το προϊόν γιατί δεν είχαν την παραμικρή κινηματογρα-
φική παιδεία (ώστε να έχουν και περισσότερες απαιτήσεις), είτε 
γιατί ήθελαν να κάνουν την πλάκα τους παρακολουθώντας μια 
- κατά γενική ομολογία - μαλακία.

Το franchise των «Αναλώσιμων», από το 2010 μέχρι σήμερα, 
δημιουργήθηκε εξαρχής για να προσφέρει τόνους «vintage» 
συγκίνησης και καφρίλας στους fans εκείνων των… «please, 
rewind» εποχών, ανανεώνοντας το καστ των πρωταγωνιστών 
των πιο… νοικιασμένων περιπετειών δράσης του ΣουΚου, με 
μεταγενέστερους stars του είδους, για τη γενιά της τηλεόρασης 
και του downloading (οποία ειρωνεία, αν σκεφτεί κανείς το 
«ληκάρισμα» της συγκεκριμένης ταινίας σχεδόν ένα μήνα πριν 
από την πρεμιέρα της στις αίθουσες…). Η επιτυχία του project 
ήταν προκαθορισμένη, τα sequels αναμενόμενα και μοναδικός 
στόχος αυτών των τελευταίων ήταν η συγκέντρωση περισσότε-
ρων ονομάτων για να σταθούν στη μαρκίζα της κάθε επόμενης 
συνέχειας. Οι «κράχτες». Και τίποτε άλλο.

η γνωμη του mr. klein

Είναι όλοι αυτοί οι 
«γαμάω» τύποι από τα 
χρόνια της βιντεοκασέ-
τας και τα κάνουν ρημα-
διό… εεεεεε… για τρίτη 
φορά; Ρε φίλε, μόνο το 
Κογιότε με εκρηκτικά 
που δε βγαίνει!

Είδος 
Περιπέτεια
Σκηνοθεσία 
Πάτρικ Χέτζες
Καστ 
Σιλβέστερ Σταλόνε,  
Τζέισον Στέιθαμ,  
Μελ Γκίμπσον,  
Χάρισον Φορντ,  
Αντόνιο Μπαντέρας,  
Άρνολντ Σουορτσενέγκερ
Διάρκεια 
126’
Διανομή  
ODEON

21 αυγουστΟΥ 2014
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Το μέγα ερώτημα γύρω από τους «Αναλώ-
σιμους 3», λοιπόν, είναι το εξής τίμιο και 
προφανές: πόσο μεγάλη μαλακία είναι αυτή 
τη φορά; Σίγουρα δε μιλάμε για ταινία κριτι-
κής. Με αυτόν το γνώμονα, το φιλμ είναι ένα 
συγκλονιστικό σκουπίδι, που με δυσκολία θα 
επιζούσε ακόμη και του zapping, αν το πετύ-
χαινες να παίζει κάποιο βράδυ στο STAR... 
Προσπαθώντας να το κρίνω αποκλειστικά 
και μόνο μέσα από το πρίσμα του fun, το έργο 
(και το team του καστ μαζί) δε θα έπρεπε να 
πάει για τη μεγάλη… απόσυρση, αλλά για τη 
μεγάλη… απόφραξη (Κώστας Τσάκωνας trivia 
alert)!
Η εμπειρία είναι οδυνηρή. Γερασμένα πρό-
σωπα που ντρέπεσαι να κοιτάξεις, απομεινάρια 
επεμβάσεων αισθητικής πλαστικής χειρουρ-
γικής που ξεστομίζουν ατάκες τις οποίες έχεις 
ξεχάσει με το που έπεσε η τελεία, σακατεμένη 
και αναίμακτη βία από το PG-13 rating (τερά-
στια ξεφτίλα). Το πλέον τραγελαφικό είναι η 
απουσία του χιούμορ, από ένα franchise που 
γεννήθηκε για να αποτελεί το απόγειο του cult 
/ trash homage, με δόσεις αυτοσαρκασμού που 
θα έπρεπε να μας πετάνε στα πατώματα από 
τα ουρλιαχτά και τα γέλια. Αντί για όλα αυτά, 
βλέπουμε το καστ να παριστάνει τους νταή-
δες… εκ του σοβαρού, με σπάνιες «εκτοξεύ-
σεις» ειρωνικών one-liners, που όταν βγαίνουν 
από το στόμα του Σταλόνε, ειδικά, νομίζεις πως 
θα πάθει αγκύλωση και το δικό σου στόμα!
Οι σκηνές σωματικών συγκρούσεων θα πρέπει 
να μπουν σε all-time classic ανθολογία κακο-
γυρισμένου υλικού, το οποίο μονταρίστηκε 
ακόμη πιο ολέθρια, με ελεεινές εναλλαγές 
από close-up πλάνα των βασικών πρωταγω-
νιστών σε wide shots των κομπάρσων, δίχως 
νεύρο στην κίνηση ή τη σκηνοθετική καθοδή-
γηση, αφήνοντας τα cuts να προσπαθούν να 
περισώσουν το ήδη βαριά πληγωμένο θέαμα. 
Και προσοχή, ξέρουμε πως το έργο είναι 
μαλακία, το ξαναλέω. Άρα, δε θα έπρεπε να 
έχουμε τέτοιες απαιτήσεις σε τεχνικό επίπεδο. 
Όταν, όμως, αισθάνεσαι πως αυτό που βλέπεις 
ξεφεύγει της πλάκας και περνιέται για ντα-

βραντισμένα ηρωική περιπέτεια… της προκο-
πής, δεν ξέρεις από πού να κρυφτείς!
Υπάρχει μια κάποια συνέπεια στους τρίτους 
«Αναλώσιμους». Ακριβώς όπως… αποκλεί-
εται να θυμάσαι την πλοκή ή το τι ακριβώς 
είχες δει με το που έβγαινες από τον κινηματο-
γράφο στα δύο προηγούμενα φιλμ, έτσι κι εδώ, 
τίποτε από την όλη υπόθεση δεν πρόκειται να 
αποτυπώσει το παραμικρό στη μνήμη σου. Με 
ποιον τρόπο πάνε από το ένα μέρος στο άλλο, 
γιατί το κάνουν, τι ψάχνουν, ποια είναι η απο-
στολή τους, τι… φαγητό έφαγα το μεσημέρι; 
Τα locations αλλάζουν δίχως νόημα, με κύριο 
συνδετικό κρίκο των εξελίξεων τις κινήσεις του 
psycho κακού Μελ Γκίμπσον, ο οποίος επανα-
λαμβάνει το αντίστοιχο ανέκδοτο ρόλου που 
είχε στο «Machete: Η Επιστροφή» (2013) 
με σχετική επιτυχία, χωρίς να το πηγαίνει 
κάπου παραπέρα, φυσικά, αφού όλο το καστ 
όχι μόνο βαριέται που ζει, αλλά και σε πολλές 
περιπτώσεις - εμφανέστατα - πρέπει να γύρισε 
τις σκηνές του… χώρια (η σεκάνς με το chopper 
που πιλοτάρει ο Χάρισον Φορντ, «καρφώνε-
ται» από την απουσία πλάνων στα οποία θα 
μπορούσαν να συνυπάρχουν και άλλοι συνά-
δελφοί του…)!
Το highlight τού «Οι Αναλώσιμοι 3» είναι ένα 
εικοσάλεπτο τουρλουμπούκι πεδίου μάχης σε 
ένα ερειπωμένο ξενοδοχείο του παρελθόντος 
ανατολικού block, με μαχαίρια, περίστροφα, 
πύραυλους, moto και parkour καταδιώξεις, στο 
οποίο γκρεμίζεται το σύμπαν, αλλά οι μισθο-
φόροι μας… δεν παθαίνουν γρατσουνιά, μέσα 
σε έναν πραγματικό συρφετό από CGI της 
κακιάς ώρας, που έρχεται να σου υπενθυμίσει 
με τον πλέον θορυβώδη τρόπο πόσο χαμέ-
νος κόπος και χρόνος ήταν αυτό πού έζησες 
για δύο ολόκληρες ώρες. Επειδή, επίσης, 
πολλά είπαμε γι’ αυτό το πράγμα, θα ήθελα 
να κλείσω λέγοντας ότι πιο εύκολα βρίσκεις 
τρομοκρατική οργάνωση που θερμοπαρακα-
λάς να σε ζώσει με εκρηκτικά και να φύγεις 
από τούτον τον μάταιο κόσμο ως ήρωας, παρά 
ανέχεσαι να θυσιαστείς εντός αιθούσης εις το 
βωμό της… Τέχνης!
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Αποχαιρέτησε τον campy χαρακτήρα 
των δύο πρώτων ταινιών, εδώ ο αυτο-
σαρκασμός έχει πάει περίπατο, οι πρω-
ταγωνιστές… παρομοίως και, αν έχεις 
το Θεό σου, η πλήξη (ειδικά για ταινία 
αυτού του «είδους») μπορεί να σε οδη-
γήσει μέχρι την εντατική… δίχως αναι-
σθητικό (γύρω στη μέση, τα βλέφαρα 
υποχωρούν πραγματικά!). Ακόμη και ο 
παραλογισμός της αμερικανικής εται-
ρείας διανομής να βγάλει ένα προϊόν… 
κατάλληλο από 13 ετών (!), στερεί από 
το φιλμ τη ματωμένη χαρά της ultra 
βίας που εδώ θα έπρεπε να θεωρεί-
ται προσόν. Σίγουρα, υπάρχουν και οι 
«πυροβολημένοι» θεατές που θα πάνε 
φτιαγμένοι να δουν την «ταινιάρα» - 
σκουπιδαριό της χρονιάς. Αυτοί έχουν 
αποφασίσει πως θα γουστάρουν από τη 
στιγμή που είδαν το πρώτο teaser. Και 
εννοείται πως δεν έχουν φτάσει ως το 
τέλος της κριτικής, άρα… με την ευχή 
της Παναγίας!

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.theexpendablesmovie.net
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D4xD0junWlFc
http://www.imdb.com/title/tt2333784/
https://www.facebook.com/TheExpendablesMovie
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SEX TAPE:  
ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΒΡΑΔΙΑ (2014) 
(SEX TAPE)

του Ηλία Φραγκούλη

Παντρεμένο ζευγάρι με δύο παιδιά αναπολεί τις επο-
χές του… άγριου και ασταμάτητου σεξ και επιχειρεί 
να αναθερμάνει τη σχέση του βιντεοσκοπώντας ένα… 
τρίωρο session αναπαράστασης κάθε στάσης του «The 
Joy of Sex»! Που από λάθος, μέσω cloud computing, 
μοιράζεται και σώζεται σε ένα μάτσο από iPad… δώρα 
γιορτινά! Θα προλάβουν να πάρουν πίσω τις ταμπλέ-
τες πριν γίνουν ρόμπα σε φίλους και συγγενείς;

Σε μια τόσο νεο-συντηρητική περίοδο της ανθρωπότητας 
παγκοσμίως, είναι ενδιαφέρον να παρακολουθείς τον τρόπο 
με τον οποίο αντιμετωπίζει το σεξ μια αμερικανική στου-
ντιακή παραγωγή, η οποία προτίθεται να «λύσει» τα προ-
βλήματα της σεξουαλικής δραστηριότητας των σύγχρονων 
ζευγαριών ή, έστω, να τα αναγκάσει να αντιμετωπίσουν τον… 
ανοργασμικό τους βίο μέσω του εποικοδομητικού διαλόγου, 
κατόπιν της προβολής του φιλμ.

Το promo υλικό του «Sex Tape» υποσχόταν μια σίγουρα 
raunchy ταινία, που θα πατούσε αρκετά πάνω στο sex appeal 
της Κάμερον Ντίαζ, με συμπρωταγωνιστή έναν κωμικό (Τζέ-
ισον Σίγκελ) που δεν έχει διστάσει να εμφανιστεί σε σκηνή 
full frontal γυμνού, στο πλαίσιο του πιο «βρωμερού» χαβαλέ 
και της ελευθεριότητας που έζησε το είδος στη μετά Άπατοου 
εποχή. Με κάθε καλή διάθεση, λοιπόν, παρακολουθείς το 
φιλμ του Τζέικ Κάσνταν να… ηττάται σε κάθε τομέα, από τη 
σόκιν και οικογενειακή (για όνομα!) μαζί κωμωδία, έως τη 
διακωμώδηση των μοντέρνων ηθών και της εισχώρησης των 
hi-tech γκατζετιών στον καθημερινό μας βίο.

Η ταινία μοιάζει με μια εντελώς καινούργια και καλά μαρ-
κεταρισμένη συσκευή, που μετά την αγορά της, δυστυχώς, 
ανακαλύπτεις ότι παραείναι outdated ή διαθέτει μη συμ-
βατά applications, προκαλώντας την απόλυτη χαλάστρα στη 
διασκέδασή σου. Η διάθεση του χιούμορ υπάρχει, όμως, το 

η γνωμη του mr. klein

Τι σεξ, ρε μάγκες; Μια 
φορά δείχνει κώλο η 
Κάμερον και μας τα 
κάνατε τούμπανο! 
Και ποιος τα χέζει τα 
iPostalene, εγώ άμα 
θέλω να δω τσοντούλα, 
βάζω YouPorn και CAM4 
που ‘ναι και live το 
πράμα.

Είδος 
Κωμωδία
Σκηνοθεσία 
Τζέικ Κάσνταν
Καστ 
Τζέισον Σίγκελ,  
Κάμερον Ντίαζ,  
Ρομπ Κόρντρι,  
Έλι Κέμπερ,  
Ρομπ Λόου
Διάρκεια 
94’
Διανομή  
FEELGOOD

21 αυγουστΟΥ 2014
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άγχος της απώλειας της libido και ο πανικός 
της δημοσιοποίησης στιγμών του ιδιωτικού 
βίου του πρωταγωνιστικού ζεύγους, αντι-
μετωπίζονται με μια… γύμνια στην εμβά-
θυνση των χαρακτήρων, αφήνοντας εντελώς 
ανεκμετάλλευτη και την πλέον ζουμερή 
προοπτική να θιγεί και η άκρως αντίθετη 
πλευρά, που θέλει κανονικούς ανθρώπους να 
μοιράζονται δίχως ντροπές τις σεξουαλικές 
τους δραστηριότητες με παρόμοια videos, τα 
οποία κάνουν upload στο YouPorn (η υπο-
πλοκή με τον «εκβιαστή» - έκπληξη που έχει 
βρει το video και το στέλνει σε ένα παρόμοιο 
site, ως ύστατη απειλή εξευτελισμού είναι 
πραγματικά γελοία και διόλου αστεία).
Σκηνοθέτης και καστ βρίσκονται, παραδό-
ξως, εκτός των νερών τους, με το κωμικό 
timing να έχει… ξεκαυλώσει σε επίπεδο 
sitcom ευτραπέλων, την πλοκή να βασίζεται 
σε μια τεχνική ανοησία που ένας υπάλληλος 
στο tech support της Apple θα μπορούσε να 
λύσει με ένα απλό τηλεφώνημα και την όλη 
σεκάνς στο σπίτι του Ρομπ Λόου (το μελ-
λοντικό αφεντικό της Ντίαζ) να σε αφήνει 
μαλάκα, ειδικά από τη στιγμή που εμπλέ-
κονται και drugs! Με λίγα λόγια, πας να 
διασκεδάσεις με κάτι το σκαμπρόζικο και 
βγαίνεις… ευνουχισμένος! Ίσως το μοναδικό 
πράγμα που λειτουργεί κανιβαλιστικά στο 
φιλμ να είναι, τελικά, η αδυσώπητη σάτιρα 
κατά των προϊόντων της Apple. Βγάζει μια 
κάποια λογική, αφού μιλάμε για παραγωγή 
της SONY…

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.sonypictures.com/movies/sextape/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DwzZQ2zh7RU8
http://www.imdb.com/title/tt1956620/
https://www.facebook.com/WatchSexTape
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Κωμωδία ζευγαριών, για να γελάει ο 
ένας με τα χάλια του άλλου, ειδικά όταν 
μιλάμε για παντρεμένα, ή να τρομάζουν 
τα νεότερα για ό,τι τους περιμένει μετά 
τα «σορόπια». Οι fans του λεπτού χιού-
μορ μπορούν να δοκιμάσουν τα «ένοχα» 
όριά τους στο είδος, αν και δεν πρό-
κειται για το πιο τολμηρό δείγμα που 
θα μπορούσε να μας δώσει με τέτοιο 
θέμα η αμερικανική κωμωδία σήμερα. 
Οι πιο «κανίβαλοι» θεατές θα το βρουν 
αρκετά… light!
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LAURA (1944)

του Ηλία Φραγκούλη

Ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ ερευνά την υπόθεση της 
δολοφονίας της Λόρα Χαντ. Οι ύποπτοι δίνουν ψευ-
δείς καταθέσεις, το μυστήριο εντείνεται διαρκώς και 
εκείνος σχεδόν… ερωτεύεται το θύμα!

Πάντοτε ένα από τα πιο ιδιότυπα φιλμ νουάρ στην ιστορία 
του σινεμά, η «Laura» του Ότο Πρέμινγκερ δε σχετίζεται με 
τον (ελαφρώς στερεοτυπικό) υπόκοσμο της νύχτας, ντετεκτι-
βίστικες συγκρούσεις, μοιραίους έρωτες και φονικά μυστήρια 
σαφώς ρεαλιστικά. Η κεντρική ηρωίδα δεν εμφανίζεται εξαρ-
χής, διότι, όπως μας αφηγείται και ο χαρακτήρας του Γουόλ-
ντο Λάιντεκερ (Γουέμπ), «ποτέ δεν θα ξεχάσω το weekend 
που η Λόρα πέθανε»! Το θύμα της ιστορίας είναι ο ομώνυμος 
χαρακτήρας, μια γυναίκα η οποία δε χαρακτηριζόταν από 
τίποτε το μοιραίο (όπως μαθαίνουμε από πολλά flashback στη 
συνέχεια του φιλμ), δραστήρια, έξυπνη, γοητευτική και μάλ-
λον άτυχη στο να επιλέγει τους άνδρες που τη συνόδευαν.

Το πλαίσιο δράσης δεν είναι ένας κόσμος γεμάτος μαφιό-
ζους και κάθε λογής εγκληματίες, αλλά η υψηλή κοινωνία, 
άνθρωποι που ανήκουν σε αυτήν και άλλοι που παριστάνουν 
πως θα μπορούσαν να γίνουν κομμάτι της, εκμεταλλευόμε-
νοι καταστάσεις και χαρίσματα, ειδικά στην εξαπάτηση. Η 
Λόρα (Τίρνεϊ) ήταν μια γυναίκα που δεν αισθανόταν αδύ-
ναμη, ώστε να ανήκει σε έναν άνδρα, έτσι οι «μνηστήρες» 
της εμφανίζονται ως οι πρώτοι ύποπτοι για το φόνο, που ο 
ντετέκτιβ ΜακΦέρσον (Άντριους) επιχειρεί να διαλευκάνει 
με τη χαρακτηριστική άνεση και τη ντομπροσύνη ενός iconic 
ρόλου, προσπαθώντας διαρκώς να καλμάρει τα νεύρα του 
κρατώντας ένα παιχνιδάκι χειρός που, ειρωνικά, εκνευρίζει 
τους πάντες γύρω του!

Το μυστήριο δεν είναι πυκνό, τα πρόσωπα που θα μπορούσαν 
να ενοχοποιηθούν ελάχιστα, κι όμως ο Πρέμινγκερ στήνει 
ιδιαίτερα επιδέξια τόσο την ανατρεπτική ανάπτυξη της πλο-

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας μπάτσος και 
ψάχνει να βρει ποιος 
τουφέκισε τη Λόρα. Και 
το έργο για πιστολιές 
είναι. Και παλιατσαρία 
του ’40, επιπλέον!

Είδος 
Αστυνομικό Νουάρ
Σκηνοθεσία 
Ότο Πρέμινγκερ
Καστ 
Τζιν Τίρνεϊ,  
Ντέινα Άντριους,  
Κλίφτον Γουέμπ,  
Βίνσεντ Πράις,  
Τζούντιθ Άντερσον
Διάρκεια 
88’
Διανομή  
ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ

21 αυγουστΟΥ 2014
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κής όσο και τους χαρακτήρες που ψεύδο-
νται διαρκώς στις καταθέσεις τους, προκα-
λώντας την αβεβαιότητα στο θεατή. Το ψέμα, 
άλλωστε, κρύβει και τα καλύτερα συστατικά 
τού σεναρίου, το οποίο μπορεί να ιδωθεί και 
ως μια καυστική σάτιρα στις ταξικές ισορρο-
πίες της περιόδου του ’40.
Το επαναλαμβανόμενο μουσικό μοτίβο της 
Λόρα, σύνθεση του Ντέιβιντ Ράκσιν (την 
επόμενη χρονιά, ο Τζόνι Μέρσερ πρόσθεσε 
στίχους και μετατράπηκε σε ένα από τα 
περισσότερο ηχογραφημένα τραγούδια 
όλων των εποχών!), η βραβευμένη με Όσκαρ 
φωτογραφία, σύσσωμο το καστ (έχουμε 
την ευκαιρία να απολαύσουμε τον Πράις σε 
ρόλο… καρδιοκατακτητή και την Άντερσον, 
τη θρυλική κυρία Ντάνβερς της «Rebecca», 
να μεταμορφώνεται σε καπάτσα και αμοράλ 
dame!), προσθέτουν στη «Laura» τη διαχρο-
νική αξία και την κλασική φινέτσα που δεν 
πρόκειται να ξαναλάμψει έτσι στη μεγάλη 
οθόνη. Γι’ αυτό και, όσες φορές κι αν την 
έχουμε ξαναδεί να… «πεθαίνει», δε θα πούμε 
ποτέ όχι για ένα refresh της μνήμης, στο 
οποίο πάντοτε μπερδευόμαστε: ποιος πραγ-
ματικά σκότωσε τη Λόρα;

official trailer

imdb

link me

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Du6f8jRplej8
http://www.imdb.com/title/tt0037008/
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Ένα από τα υπέροχα νουάρ του κλασι-
κού Χόλιγουντ που χαίρεσαι να βλέπεις 
και να ξαναβλέπεις, με πέντε οσκαρικές 
υποψηφιότητες, σενάριο που σε αιφνι-
διάζει με το μυστήριο και την εξυπνάδα 
του, βιτριολικές ατάκες και χαρακτήρες 
που εξαπατούν τους πάντες με φονικό 
κυνισμό. Όχι και η κορυφαία ερωτική 
ψύχωση (βλέπε «Vertigo»), βέβαια, 
αλλά αγέραστα διασκεδαστική η κυρία! 
Εάν δε σε έλκει το σινεμά τής… νοσταλ-
γίας, δε θ’ αλλάξει την άποψή σου για 
τις επανεκδόσεις.
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ΚΟΥΒΑΝΕΖΙΚΟΣ ΕΡΩΤΑΣ 
(2014) 
(CUBAN FURY)

H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Ρομαντική Κομεντί
Σκηνοθεσία 
Τζέιμς Γκρίφιθς
Καστ 
Νικ Φροστ,  
Ρασίντα Τζόουνς,  
Κρις Ο’Ντάουντ,  
Ίαν ΜακΣέιν,  
Ολίβια Κόλμαν
Διάρκεια 
98’
Διανομή  
FEELGOOD

Υπέρβαρος, ανασφαλής και μπάκουρος, ο Μπρους 
Γκάρετ δαγκώνει τη λαμαρίνα με νεόφερτη προϊ-
σταμένη στην εταιρεία όπου δουλεύει και σχεδιάζει 
ρομαντική επίθεση με τον τρόπο που ήξερε καλύτερα 
από παιδί (αλλά δεν έχει εξασκήσει εδώ και μερικές 
δεκαετίες): χορεύοντας salsa!

Προσωπικό project του Νικ Φροστ (ο παχουλός θεούλης και 
παρτενέρ του Σάιμον Πεγκ στις κλασικές, πλέον, κωμωδίες 
«Shaun of the Dead» και «Hot Fuzz», που εδώ έχει 
αναλάβει και την παραγωγή του φιλμ), το «Κουβανέζικος 
Έρωτας» (ατυχής η ελληνική απόδοση του τίτλου) περιέχει 
όλα εκείνα τα χαριτωμένα συστατικά που περιμένεις να βρεις 
σε μια feelgood, βρετανική κομεντί. Ξεκινά σωστά με το 
παρελθόν του κεντρικού ήρωα σε παιδική ηλικία, παρουσιά-
ζοντας ένα αγόρι που σαρώνει τις πίστες και τα βραβεία του 
ballroom dancing, μέχρι τη στιγμή που θα πέσει θύμα επί-
θεσης ντόπιων νταήδων και θα παρατήσει αυτό που αγαπά, 
εγκαταλείποντας σταδιακά και… τη σιλουέτα του.

Ο Μπρους Γκάρετ είναι ο τυπικός loser της ζωής που κουβα-
λάει την extra ρετσινιά τού παχύσαρκου κι έχει καταδικάσει 
εαυτόν στη μοναξιά, μέχρι τη στιγμή του ρομαντικού κινή-
τρου, που θα τον επαναφέρει στον αγώνα τού να κερδίσει τη 
γυναίκα που δεν είναι ικανός να φλερτάρει στην καθημερι-
νότητά του, όμως ίσως μπορεί να «ρίξει» ακολουθώντας… τα 
χορευτικά του βήματα! Ευτυχώς για εκείνον, η Τζούλια έχει 
το ίδιο πάθος για το χορό και το συγκεκριμένο, latin ρεπερ-
τόριο. Όλα αυτά, φυσικά, αρκεί ο Μπρους να μπορέσει να 
ξαναβρεί τη χαμένη του φόρμα κάνοντας εκ νέου εγγραφή 
στο χοροδιδασκαλείο τού παλιού του μέντορα, αλλά και ανα-
χαιτίζοντας το «καμάκι» καταφερτζή συναδέλφου του προς 
τη Τζούλια.

Το… σωματικό ξύπνημα του Φροστ εννοείται πως χαρίζει 

του Ηλία Φραγκούλη

14 αυγουστΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας χοντρός που 
θέλει να κερδίσει μια 
γκόμενα χορεύοντας. 
Όταν πέφτει, τα σπάει. 
Αρκεί να κρατηθείς 
ξύπνιος, όμως…
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άφθονο γέλιο (ειδικά στη σκηνή που σχε-
δόν… κατεδαφίζει το διαμέρισμά του και στις 
πρώτες πρόβες στην πίστα της σχολής). Η 
κωμωδία είναι γι’ αυτόν ένα χάρισμα που 
δεν αμφισβητείται, ενώ όταν του δίνεται η 
ευκαιρία να πλάσει έναν πιο ολοκληρωμένο 
ρόλο, δεν αστοχεί ερμηνευτικά και στους 
κάπως πιο δραματικούς τόνους. Εδώ, απλά, 
σου γίνεται συμπαθής, τα φέρνει βόλτα στα 
χορευτικά νούμερα και όταν πρέπει να φάει 
τις… γλίστρες του, πέφτει τόσο άγαρμπα και 
αστεία όσο χρειάζεται για να ικανοποιήσει 
τις κανιβαλιστικές σου διαθέσεις.
Το κομμάτι τού ρομάντζου δεν το βγάζει 
με όρεξη η Ρασίντα Τζόουνς (που σχεδόν 
κοπιάρει το άχρωμο και αβέβαιο του ρόλου 
της από την εξαιρετική σειρά «Parks and 
Recreation»), ενώ ο Κρις Ο’Ντάουντ σαρώνει 
ως ο μαλάκας του γραφείου, αποδεικνύοντας 
πως πρόκειται για μια σταθερή δύναμη στο 
είδος της κωμωδίας. Ο Καϊβάν Νόβακ αποθε-
ώνει το camp στο ρόλο του Πέρση Τραβόλτα 
που πίνει μόνο Fanta και αποτελειώνει το 
παρκέ με προφορά, στιλ και… λίγο «κού-
νημα» παραπάνω.
Η σκηνοθεσία του Τζέιμς Γκρίφιθς δεν κάνει 
για καβαλιέρος, σπάνια επιδεικνύει γνώση 
στις φιγούρες που χρειαζόταν αυτό το φιλμ 
για να πετάξει πάνω από το dancefloor, ενώ 
το χιούμορ στο διάλογο σε… πατάει αδέξια 
πού και πού. Στο φινάλε, όμως, ο «Κουβανέ-
ζικος Έρωτας» είναι ένα έργο που φτιάχτηκε 
με σκοπό να σε διασκεδάσει εντελώς 
ανάλαφρα. Και ως μια από τις πιο ευχάριστες 
κωμωδίες του φετινού καλοκαιριού, είναι 
κρίμα που μόλις προλαβαίνει την εποχή και 
τα σινεμά που του ταίριαζαν καλύτερα…

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.cubanfury-movie.com
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dz02_Oc9map4
http://www.imdb.com/title/tt2390237/
https://www.facebook.com/topic/Cuban-Fury/617062831687741
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Έχει αυτό που ψάχνουν όσοι αρέσκο-
νται στις ρομαντικές κομεντί, με το 
volume στα αστεία λίγο περισσότερο… 
στη διαπασών. Θα το αγαπήσουν οι 
χορευταράδες και οι fans των latin 
ρυθμών. Βγαίνεις έξω με καλή διάθεση, 
έστω κι αν αποτελεί χαμένη ευκαιρία 
για κάτι που θα έμενε για καιρό στη 
μνήμη (αφού τα δραματουργικά στερε-
ότυπα βάζουν κάμποσες τρικλοποδιές 
στην πορεία τού έργου).
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ΘΕΪΚΟ ΚΟΛΠΟ (2013) 
(SVECENIKOVA DJECA)

του Άγγελου Μαύρου

Νεαρός διάδοχος σεβάσμιου ιερωμένου σε κροα-
τικό νησάκι με μηδέν γεννήσεις και κάργα κηδείες 
μηχανεύεται κι εκτελεί κρυφά, με συνεργούς τον 
περιπτερά και τον φαρμακοποιό, βελονισμό στα 
προς πώληση προφυλακτικά και αντικατάσταση του 
«χαπιού» με βιταμίνες. Τα απανωτά γκαστρώματα 
που προκύπτουν κάνουν πρώτο θέμα και hot spot 
ατέκνων τον τόπο τους, αλλά ο πελαργός φέρνει και 
κεφαλαιώδη μπλεξίματα. Ό,τι εγκυμονείται εξαιτίας 
αλλά κι ερήμην τού παπά, από ποιον και πώς θα συγ-
χωρεθεί;

Ο - αληθινός ή υποκριτικός - ιδεολογικός διχασμός και το 
ψυχικό κακοφόρμισμα της ανοιχτής πληγής του γιουγκοσλα-
βικού σπαραγμού. Τα κρυφούτσια τού αλληλοϋποβλεπόμε-
νου, κουσκουσιάρικου ποιμνίου της μεθορίου που (ποτέ δεν) 
πεθαίνει. Τα μυστικά και ψέματα σετάκι με το «άνθρωποι 
είμαστε και σφάλματα κάνουμε» δόγμα. Έχοντας ταχταρίσει 
όλα τα ανωτέρω επίμονα και στα προηγούμενα τέσσερα ουά 
της φιλμογραφίας του, ο - τηρουμένων των αναλογιών - πιο 
καρικατουρίστας κινηματογραφιστής απ’ το Ζάγκρεμπ τα 
φασκιώνει όχι άσχημα (μολονότι χρησιμοποιώντας ανεπι-
θύμητα στην πορεία και «σκουφάκι»), και με νέο λίκνο την... 
καθολική θεσμικότητα / τη φαρισαϊκή σήψη / τον υπερ-ντε-
τερμινισμό των λειτουργών τού Υψίστου, κόβοντας δεόντως 
στο πανί τον ομφάλιο λώρο με τον οποίο τα είχε όλα δεμένα 
σε ένα θεατρικό ο Μάτε Μάτισιτς.

Το λευτέρωμά τους εν προκειμένω αφορά μία δαλματικού 
φόντου... άγονης γραμμής και - αφηγηματικού birth control 
- ιλαροτραγικών καταστάσεων, μετεμφυλιακά εθνοκαθαρ-
τήριων αποξέσεων με σκυμμένο το κεφάλι και λυμένη τη 
γλώσσα σάτιρα για τη χαρμολύπη και τις συνέπειες τού 
αμαρτάνειν (σαρκικά κι όχι μόνο), και για την παραδεδεγ-

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας παπάς και 
τρυπάει προφυλακτικά 
για να γκαστρώνεται ο 
κόσμος. Ας εστιάσουμε 
στο γκάστρωμα…  

Είδος 
Δραματική Κομεντί
Σκηνοθεσία 
Βίνκο Μπρέσαν
Καστ 
Κρέζιμιρ Μίκιτς,  
Νίκσα Μπούτιερ,  
Μαρία Σκάριτσιτς,  
Πέταρ Ατανασόσκι
Διάρκεια 
93’
Διανομή  
FEELGOOD

14 αυγουστΟΥ 2014
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μένα ή μη γενεσιουργό συνεύρεσή μας 
στ(ο θαύμα τ)η(ς) ζωή(ς) και προ του θανά-
του. Είναι σαν ο Εμίρ Κουστουρίτσα (στο 
τονικά κι αισθητικά πιο εκλεπτυσμένα 
συγκρατημένο) να χειροτονείται από τον 
Ελία «κοίτα-στυλιζαρισμένο-το-σπέρμα-τ-
ου-γελοίου-των-τραυμάτων-του-βίου» Σου-
λεϊμάν, άνευ της intifada του, βεβαίως.
Τα πιο αφροδισιακά βοηθήματα εδώ απο-
δεικνύονται ο Κρέζιμιρ Μίκιτς, που φοράει 
εντυπωσιακά τα ράσα (και τη ρόμπα τού 
αναστοχαζόμενου ασθενούς, το αρχικό δρα-
ματουργικά ερεθιστικό τέχνασμα που μπαί-
νει στη θερμοκοιτίδα, και δυστυχώς βγαί-
νει... καθυστερημένα από εκεί στην ύστατη 
πράξη), τα κάδρα της τραβηχτικής φωτογρα-
φίας ένα τσικ (όσο πρέπει) chic επαρχιακής 
Αδριατικής και ατμόσφαιρας ενίοτε σχεδόν 
κομίστικα rustique δωματίων, τα white screen 
στιγμιοτύπων (εξεικόνιση των φαντασιακών 
εκλάμψεων - κυρίως - των ιστορούμενων στο 
ναό «φάσεων») φίκι φίκι, το ευτράπελο της 
διαλεύκανσης της παιδοφιλίας (;) / νεκρο-
φιλίας (;) / κτηνοφιλίας (;) του μυστήριου 
κομματάρχη μέσα στη νύχτα (ευφυώς, ταυ-
τόχρονα πατριωτική έκκληση ενωτισμού και 
κράξιμο της πολιτικής διπροσωπίας), το τρίο 
εγκεφάλων αντι-αντισύλληψης ως CSI πλάι 
στους γονείς του νεκρού μέλλοντα πατέρα 
και το μικροσόκ τού θανατικού κληρικαλικού 
δάκτυλου.

official trailer

imdb

link me

Το αλάθητο του Πάπα μακράν από εδώ. 
Ενώ την πλοκή γυροφέρνουν γραφικά, αλλά 
ευτυχώς περαστικά, «δείγματα» φιγουρών 
(κυρίως η μουρλή του χωριού και το χαζό 
«όργανο»), δεν παίρνει άφεση το σε εντά-
σεις και καμπές ασφαλές σεξ ανέλιξης της 
κεντρικής ανδροπερσόνας οσίου ενόχου μετά 
το τολμηρό φόρεμα του υπερ-ελαστικού και 
χωρίς ραβδώσεις «πακέτου» δοκιμασιών 
(ένα μπάσταρδο ντόπιας, ένα παρατημένο 
βρέφος - τρέλα, μία απαγωγή εγγύου και 
αυτοέκτρωση, ένα «σκάσιμο» απεσταλμέ-
νου του ποντίφικα), ενώ το επεισόδιο πότη 
στην κολώνα (ο πιο φωναχτός μυθοπλαστι-
κός εμβρυουλκός της ταινίας) ανακουφίζει 
ημιανοίκεια το σχεδόν ορατά υφέρπον από 
νωρίς issue «κρύβε λόγια» εκκλησιαστικού 
σκάνδαλου σεξουαλικής κακοποίησης. Όχι... 
θεϊκό «Θεϊκό Κόλπο», λοιπόν - αλλά δε θα 
σε διώξει απ’ το στασίδι, άσε που το φινάλε 
δεν ξαλαφρώνει κανέναν απ’ τις ευθύνες του 
(γιατί όλα εδώ πληρώνονται). Δώσ’ του τις 
ευλογίες σου, δε θα ψέλνεις. Αμαρτία εξομο-
λογημένη ουκ έστιν αμαρτία, έτσι δε λένε;

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DxUaaIYRGzSw
http://www.imdb.com/title/tt2395421/
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Ο ταμένος στο ευρω-arthouse κάνει, 
επιτέλους και μέσω διανομής, γνωριμία 
με έναν ακόμα ταλαντούχο γείτονα. 
Πιστέ της σκληρής κουλτούρας, θα 
ρίξεις και κάνα γαμοσταυρίδι για τα 
πιο μπανάλ ή «Εδώ Είναι Βαλκάνια», 
λάου λάου ηθογραφικά συλλείτουργα. 
Ελληνάρα που έχεις εικόνισμα τα δύο 
«ΝήSΟS», ιδού μια πιο σκεπτόμενη, 
εξευγενισμένη και, τελικά, πικρή 
εκδοχή τους, με γονίδια και από το «Η 
Εξομολόγησις» του Χίτσκοκ, αλλά και 
το «Casa de los Babys» του Σέιλς.
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ΔΕΙΠΝΟ ΗΛΙΘΙΩΝ (1998) 
(LE DINER DE CONS)

του Ηλία Φραγκούλη

Μεγαλοαστός εκδότης, μέλος παρέας η οποία καλεί 
σε δείπνο τους πιο… ηλίθιους ανθρώπους που θα 
εντοπίσει κάθε εβδομάδα, τεστάρει στο σπίτι του ένα 
νέο και πολλά υποσχόμενο εύρημα, έναν ανεγκέφαλο 
εφοριακό με αγαπημένο hobby τη δημιουργία μοντέ-
λων από σπίρτα. Εννοείται πως θα του… κάψει τη 
ζωή!

Μεγάλη εμπορική επιτυχία ως θεατρική παράσταση (ανέ-
βηκε το 1993 και είχε διάρκεια ζωής 27 μήνες) αλλά και στο 
γαλλικό box-office (πάνω από 9.000.000 θεατές και μια θέση 
πιο κάτω από τον… «Τιτανικό»!) με την κινηματογραφική 
του μεταφορά από το δημιουργό τού έργου, Φρανσίς Βεμπέρ, 
το «Δείπνο Ηλιθίων» πήγε… σπρώχνοντας στα τέλη της 
δεκαετίας του ’90 στους ελληνικούς κινηματογράφους και 
αποτελεί την πιο… άκυρη επανέκδοση του φετινού καλοκαι-
ριού, εποχή κατά την οποία συνηθίζεται η εβδομαδιαία επέ-
λαση ρομαντικών ή μη κωμωδιών από τη Γαλλία. Μιας και 
τούτη την εβδομάδα δεν είχε προγραμματιστεί κάτι νέο (μας 
λυπήθηκε η Παναγία…), λοιπόν, κάνει την επανεμφάνισή του 
- άνευ λόγου κι αφορμής - τούτο το φιλμ, το οποίο φωνάζει 
«θεατρικό σανίδι» στον περιορισμένο χρόνο διάρκειάς του…

Ως burlesque φάρσα που βάζει κάτω και κριτικάρει την 
ανωτερότητα του ανδρικού φύλου, τον κυνισμό αυτής, την 
έμφυτη κακία και την έφεση στην απιστία, το κείμενο του 
Βεμπέρ χτυπάει εύστοχα κάποιους από τους στόχους με 
ατάκες που γκελάρουν ωραία στις εξελίξεις και τις γκάφες 
οι οποίες οδηγούν ουσιαστικά την πλοκή. Το καστ είναι 
καλοδιαλεγμένο, με τον κλοουνίστικο Ζακ Βιλρέ να κλέβει 
εύκολα την… παράσταση (σε 600 είχε επαναλάβει το ρόλο 
στο θέατρο, ευκολάκι, δηλαδή), δίπλα στο γόη Τιερί Λερμίτ 
που ενίοτε ξεχνάει το λουμπάγκο που τον κρατά στο σπίτι και 
σχεδόν αιχμάλωτο της βλακείας τού καλεσμένου του.

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας εξυπνάκιας 
και βρίσκει έναν ηλίθιο 
και θέλει να τον πάει 
σε δείπνο, για να τον 
μοστράρει σε διαγω-
νισμό ηλιθίων με τους 
φίλους του, αλλά… έχει 
τη μέση του. Γαλλικό. 
Ευθανασία. Το σωστό 
παυσίπονο.

Είδος 
Κωμωδία
Σκηνοθεσία 
Φρανσίς Βεμπέρ
Καστ 
Τιερί Λερμίτ,  
Ζακ Βιλρέ,  
Ντανιέλ Πρεβό,  
Αλεξάντρα Βαντερνούτ,  
Φρανσίς Ιστέρ,  
Κατρίν Φρο
Διάρκεια 
80’
Διανομή  
ODEON

14 αυγουστΟΥ 2014
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Το κακό με τη σκηνοθεσία του Βεμπέρ είναι 
ότι ξεχνά ολοκληρωτικά ότι κάνει σινεμά 
και έχει βάλει τον «αυτόματο πιλότο» από 
τη θεατρική παράσταση, δίχως να νοιάζε-
ται για την κλεισούρα σαλοτραπεζαρίας και 
κρεβατοκάμαρας που παρακολουθείς σχε-
δόν αποκλειστικά για μία ώρα και δεκαεπτά 
λεπτά (διάρκεια που επίσης μαρτυρά το μη 
κατεργασμένο από την original πηγή υλικό). 
Έτσι, αυτό το διόλου κινηματογραφικό θέαμα 
μπορεί να… σβήσει το χαμόγελο από τα χείλη 
ακόμη κι εκείνων που καλοπροαίρετα θα 
θελήσουν να χορτάσουν γέλιο…
Η απουσία ενός ανατρεπτικού γυναικείου 
«αγγίγματος», πλέον, καταγράφεται ως 
αδυναμία στη γραφή, με κάποια κρεσέντα σε 
ζητήματα συζυγικής απιστίας να «κερατώ-
νουν» άσχημα την πλοκή, αφήνοντας αλώ-
βητο μονάχα το λεκτικό εύρημα της Μαρλέν 
«Ηαδελφήτης», που αξίζει να μείνει κλασικό. 
Το «Δείπνο Ηλιθίων» ως φιλμ, από την άλλη, 
ας… πάει από εκεί που ήρθε!

official trailer

imdb

link me

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DfkqKTtcp-WY
http://www.imdb.com/title/tt0119038/
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Όχι και τόσο χάλια όσο το αμερικα-
νικό remake («Dinner for Schmucks») 
του 2010, αλλά σίγουρα μια εντελώς 
αναίτια επανέκδοση που δεν έχει να 
προσφέρει κάτι το κινηματογραφικό, 
τόσο σήμερα όσο και στην εποχή που 
γυρίστηκε. Μπορεί να ευχαριστήσει το 
κοινό τής ανάλαφρης γαλλικής κωμω-
δίας ή τους «σαλονάτους» θεατρόφι-
λους. Το να το έχεις δει και να θέλεις 
να το ξαναδείς στο σινεμά, πιθανότατα 
αποτελεί βίτσιο άξιο προς μελέτη.
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22 JUMP STREET (2014)

H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Αστυνομική Κωμωδία
Σκηνοθεσία 
Φιλ Λορντ,  
Κρίστοφερ Μίλερ
Καστ 
Τζόνα Χιλ,  
Τσάνινγκ Τέιτουμ,  
Άις Κιούμπ,  
Πίτερ Στορμάρε,  
Γουάιατ Ράσελ,  
Άμπερ Στίβενς
Διάρκεια 
112’
Διανομή  
FEELGOOD

Οι ντετέκτιβ Σμιντ και Τζένκο επιστρέφουν… στα 
θρανία, αυτή τη φορά προσπαθώντας να εξιχνιάσουν 
υπόθεση ναρκωτικών μετά φόνου σε κολέγιο. Τι… 
βαθμούς θα πιάσουν undercover;

Είναι η δεύτερη φορά που βλέπουμε αυτούς τους πράκτορες 
στη μεγάλη οθόνη και, όπως έδειξε το αμερικανικό box-office 
(βλέπε κάτι σαν 190.000.000 δολάρια) αλλά και άφησαν να 
εννοηθεί δύο teasing αναφορές (που έφτασαν να «καρφώ-
νουν» έως και το χώρο δράσης, ίσως) κατά τη διάρκεια του 
φιλμ, δεν πρόκειται να είναι και η τελευταία. Το αστείο εδώ, 
όμως, είναι «τελευταίο», άρα, όσοι περιμένατε ένα βελτι-
ωμένο και πιο κανιβαλιστικό sequel, μάλλον θα πρέπει να 
κάνετε υπομονή λίγα χρονάκια ακόμη…

Υπάρχει μια διάθεση déjà vu στο «22 Jump Street», που 
ξεπερνά την ιδέα ενός meta-sequel, το οποίο όχι μόνο πρέ-
πει να θυμίζει την προηγούμενη ταινία αλλά και να την 
ξεπερνά… σε βλακεία! Είναι αυτοσαρκαστική η απόπειρα, 
προφανώς. Και ενώ το σενάριο περιλαμβάνει ουκ ολίγους 
λεκτικούς αστεϊσμούς και pop trivia παιχνιδίσματα, η ίδια 
η ιστορία δεν καταφέρνει ποτέ να χτίσει μια στέρεα πλοκή 
και η δράση παίρνει μπρος μόλις στα τελευταία λεπτά τού 
φιλμ, αφήνοντας για τη μέση όλο το «κλου» στο διαφυλετικό 
ρομάντζο του Τζόνα Χιλ (χωρίς περαιτέρω spoilers…).  

Η αρχική σεκάνς της undercover αποστολής gone wrong, 
απλά, σε κάνει να ξύνεις λίγο το κεφάλι σου και υποψιάζει για 
τη διαπίστωση ότι θα τη βγάλεις με ένα παγωμένο χαμόγελο, 
ειδικά όταν εξέρχεται… ένα χταπόδι! Ο οδηγός επιβίωσης για 
το κολέγιο είναι σκηνή ανθολογίας, όμως το stand-up ποίησης 
και ένα «απαραίτητο» πέρασμα από τη φυλακή για τη σύν-
δεση με το προηγούμενο, αποδεικνύονται άστοχα χιουμορι-
στικά, έως και ρατσιστικά, εις το όνομα της δήθεν παρωδίας 
(seriously, τόσο αίμα όσο στη «Λάμψη» του Κιούμπρικ;).

του Ηλία Φραγκούλη

7 αυγουστΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Πάνε κάτι μυστικοί σε 
κολέγιο για υπόθεση 
θανάτου που κάνει σύν-
δεση με νέο ναρκωτικό. 
Αν δεν έκανα ντραγκζ, 
θα έλεγα ότι κάπου το 
έχω ξαναδεί…
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Η σκηνή του μαστουρώματος σε split screen 
βγάζει το έξαλλο κέφι που θα ονειρευόμα-
σταν για τούτο το sequel, όμως τα συστατικά 
(σε γραφιάδες και σκηνοθέτες) δεν ήταν 
τα κατάλληλα και το franchise έπρεπε να 
παραμείνει στα γνώριμα χωράφια του, για 
να ξανα-πουλήσει ένα προϊόν προκάτ εξω-
φρενικότητας που μας πηγαίνει στα λόγια 
του Αρχηγού Χάρντι (ο Νικ Όφερμαν κάνει 
και πάλι ένα μικρό πέρασμα, με το επικό 
μειδίαμά του) από το «21 Jump Street» του 
2012: «The guys in charge of this stuff lack 
creativity and are completely out of ideas». 
Αυτή κι αν είναι μια σεβαστή τοποθέτηση!

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.22jumpstreetmovie.com/site/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dv9S_dYuq0vE
http://www.imdb.com/title/tt2294449/
https://www.facebook.com/JumpStreetMovies
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Οι οπαδοί της «καμενιάς» θα βρουν 
κάτι για να διασκεδάσουν, όμως όλοι οι 
υπόλοιποι (νορμάλ) θεατές θα εύχονταν 
να έπεφτε και στα δικά τους χέρια το 
συγκεκριμένο, φανταστικό ναρκωτικό 
που κάνει τη ζημιά στο κολέγιο… Ο 
Τσάνινγκ Τέιτουμ, πάντως, ή ντοπαρι-
σμένος είναι ή δεν κάνει για κωμωδία.
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ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ  
ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ (2013) 
(LE WEEK-END)

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Ο Νικ και η Μεγκ είναι ένα ώριμο ζευγάρι με έναν 
κουρασμένο γάμο. Αποφασίζουν να ταξιδέψουν ως το 
Παρίσι για ένα Σαββατοκύριακο, ακριβώς εκεί όπου 
είχαν πάει για μήνα του μέλιτος, με σκοπό να ανανεώ-
σουν τη σχέση τους.
Δεν είναι και λίγα τα ζευγάρια που σκέφτονται «πώς θα είναι 
η ζωή μου με αυτόν τον άνθρωπο μετά από τριάντα χρόνια;». 
Ο Νικ και η Μεγκ, ένα ζευγάρι Βρετανών, δεν μπορούν να 
δώσουν μια σαφή απάντηση, ακόμη και αφού έχουν περάσει 
αυτά τα τριάντα χρόνια. Ανάμεσα στα υπολείμματα της αγά-
πης, τη δύναμη της συνήθειας και τη μειωμένη σε ό,τι είναι 
ενοχλητικό μεταξύ τους, φτάνουν στο Παρίσι, σε μια προσπά-
θεια να δώσουν παράταση στην κοινή τους ζωή.

Τα πράγματα φαίνονται σκούρα από την πρώτη στιγμή. 
Εκείνη απορρίπτει με αηδία το φτηνό ξενοδοχείο που έχει 
κλείσει εκείνος, αρπάζει ένα TAXI, φορτώνει τον οδηγό με 
ευρώ για να τους γυρίσει στην πόλη και μόλις δει ένα ακριβό 
ξενοδοχείο, δίνει εντολή να σταματήσουν εκεί. Έχει την 
έκφραση που λέει ότι έχει ανεχτεί ήδη πολλά και αν είναι 
να κάνει έναν ρημαδιασμένο δεύτερο μήνα του μέλιτος, ας 
είναι της προκοπής.

Χωρίς, ωστόσο, να είναι και η ίδια διατεθειμένη να συμβά-
λει στη ρομαντική ατμόσφαιρα, η στάση της απέναντι στις 
σεξουαλικές επιθυμίες του Νικ είναι απλώς απορριπτική, 
ενώ με κάθε της φράση και κάθε της πράξη δείχνει να τον 
ακυρώνει. Σιγά-σιγά, τα προβλήματα της κοινής τους ζωής 
αποκαλύπτονται. Τα παιδιά έχουν φύγει από το σπίτι, ένας 
γιος αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες με το γάμο του, η 
Μεγκ έχει κουραστεί από τη δουλειά της ως καθηγήτρια, 
ο Νικ αναγκάζεται σε πρόωρη συνταξιοδότηση για λόγους 
πολιτικής ορθότητας.

Το κερασάκι στη στυφή τούρτα επετείου είναι η τυχαία συνά-

η γνωμη του mr. klein

Είναι δύο πουροβρετανοί 
και πάνε Παρίσι, τύπου 
επέτειος. Άμα γίνω έτσι 
όταν γεράσω, δεν πρό-
κειται να πάω ταξίδι, 
βιτριόλι θα πάρω!

Είδος 
Δραματική Κομεντί
Σκηνοθεσία 
Ρότζερ Μισέλ
Καστ 
Τζιμ Μπρόουντμπεντ,  
Λίντσεϊ Ντάνκαν,  
Τζεφ Γκόλντμπλαμ
Διάρκεια 
93’
Διανομή  
VILLAGE FILMS

7 αυγουστΟΥ 2014
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ντηση με έναν Αμερικανό συνάδελφο και 
πρώην συμφοιτητή του Νικ. Ο Μόργκαν είναι 
ό,τι θα ήθελε να είναι ο Νικ. Επιτυχημένος, 
εκδίδει βιβλία, βγάζει λεφτά, ταξιδεύει, έχει 
σπίτι στο Παρίσι και μόλις έχει παντρευτεί 
μια πολύ νεότερή του γυναίκα. Καλεί το Νικ 
και τη Μεγκ σε δείπνο στο σπίτι του, που θα 
τους διαλύσει εντελώς, αλλά, όπως φαίνεται, 
μπορεί να αποτελέσει και μια νέα αρχή για 
τη σχέση τους, μέσα από τη δημόσια έκθεση 
και τον αυτοεξευτελισμό.
Σ’ αυτή την ιστορία που έγραψε ο Χανίφ 
Κιουρέισι και θυμίζει κάτι σαν το «Πριν 
τα Μεσάνυχτα» σε βρετανική εκδοχή, με 
ήρωες δυο γενιές μεγαλύτερους, ένα μεγάλο 
μέρος βασίζεται στο διάλογο και στις ερμη-
νείες. Είναι και τα δυνατά σημεία της ταινίας, 
αφού οι ατάκες είναι κοφτές, πικρές, αλλά 
συχνά με χιούμορ, ενώ το πρωταγωνιστικό 
ζευγάρι παίζει σα να έχει ζήσει μαζί χρόνια 
χαράς, απογοητεύσεων, παραίτησης, αλλά 
και ελπίδας ότι η ουσιαστική αγάπη μπορεί 
να διορθώσει ό,τι δε λειτουργεί.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.curzonfilmworld.com/cinemas/leweekend/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DvB6508I35Mo
http://www.imdb.com/title/tt2392326/
https://www.facebook.com/LeWeekendFilm
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Το περιβάλλον είναι το τουριστικό 
Παρίσι, αλλά αν περιμένεις μια παριζιά-
νικη εκδοχή του «Notting Hill», μπήκες 
σε λάθος αίθουσα. Αν δε σε τρομάζουν 
οι ιστορίες με ώριμους πρωταγωνιστές 
και δυσάρεστα προβλήματα σχέσεων, 
θα εκτιμήσεις τον καλογραμμένο διά-
λογο και τις πολύ καλές ερμηνείες.
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JOE:  
ΜΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΦΙΛΙΑ (2014) 
(JOE)

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

Εργατικός και φιλότιμος νεαρός, αλλά αυτοκατα-
στροφικού - για τον ίδιο και για ολόκληρη την οικο-
γένειά του - τύπου και γιος μεθύστακα, συναντά 
πρώην κατάδικο, ο οποίος προσπαθεί να συγκρατήσει 
την ευέξαπτη αλλά χαρακτηριζόμενη από αυστηρό 
ηθικό κώδικα συμπεριφορά του υπό έλεγχο για να 
μην καταλήξει και πάλι στη φυλακή. Φυσικά, αυτή η 
συνάντηση θα αλλάξει και τους δύο για πάντα.

Στον «Γελαστό Πρίγκηπα» (το πρώτο από τα δύο φιλμ 
που γύρισε ο Ντέιβιντ Γκόρντον Γκριν το 2013), οι δύο χαρα-
κτήρες περιφέρονται μέσα σε καμένα δάση, με τα αποκαΐδια 
να αποτελούν μια όχι και τόσο διακριτική μεταφορά για το 
παρελθόν τους και το τωρινό τους κατεστραμμένο (έστω φαι-
νομενικά) status quo. Παρουσιάζοντας θεματική συγγένεια, 
στο «Joe» οι πρωταγωνιστές «δολοφονούν» δέντρα για να 
καθαρίσουν την έκταση ώστε να φυτευτούν στη θέση τους 
υγιή, νέα πεύκα, όσο οι ίδιοι προσπαθούν να κλείσουν τους 
παλιούς λογαριασμούς ώστε να δημιουργήσουν από την αρχή 
τη ζωή τους. Αν και το πρώτο αποτελεί μια γλυκόπικρη κωμω-
δία, ενώ το «Joe» ακολουθεί περισσότερο παραδοσιακές δρα-
ματικές διαδρομές, και τα δυο μαζί δημιουργούν ένα άτυπο 
δίπολο για το παρελθόν και το παρόν αλλά και τις επιλογές 
που χρειάζεται να κάνει ο καθένας ώστε να προχωρήσει 
μπροστά, με σύμβολο την ίδια τη φύση, η οποία εξ ορισμού 
εμπεριέχει την έννοια της αναγέννησης.

Με το «Joe», ουσιαστικά, ο Γκριν εξακολουθεί να ψάχνει 
την έμπνευσή του στις περιοχές όπου τον γνωρίσαμε με το 
«George Washington» (2000), συνεχίζοντας να χρησιμο-
ποιεί καθημερινούς, ακόμα και περιθωριακούς ανθρώπους, 
ως πρωταγωνιστές, επιστρέφοντας στον «υπαρξισμό» των 
πρώτων του ταινιών και παρακολουθώντας ήρωες οι οποίοι 
καλούνται να δουν αλλιώς τη ζωή και το μέλλον τους. Σε 

η γνωμη του mr. klein

Ο Νίκολας Κέιτζ. Και 
πολλά δέντρα. Θα προ-
τιμούσα περισσότερες 
εκρήξεις. Και χωρίς 
Νίκολας, μη σου πω…

Είδος 
Δράμα
Σκηνοθεσία 
Ντέιβιντ Γκόρντον Γκριν
Καστ 
Νίκολας Κέιτζ,  
Τάι Σέρινταν,  
Χέδερ Κάφκα,  
Σου Ροκ,  
Ρόνι Τζιν Μπέβινς
Διάρκεια 
117’
Διανομή  
ΣΠΕΝΤΖΟΣ / SEVEN 
FILMS

7 αυγουστΟΥ 2014
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αντίθεση με τον «Γελαστό Πρίγκηπα», 
βέβαια, εδώ ο Γκριν είναι πολύ πιο σαφής σε 
αυτό που θέλει να κάνει, έχει ξεκάθαρο αφη-
γηματικό στόχο και δεν έχει ανάγκη να χρη-
σιμοποιήσει φιλοσοφικές συζητήσεις ή προ-
βληματισμούς για να υπογραμμίσει τη θέση 
του, γεγονός που κάνει το φιλμ πιο εύπεπτο 
(αν μπορεί να το πει κανείς αυτό) και πιο 
άμεσο στην επικοινωνία του με το κοινό.
Και όντως, από την πρώτη κιόλας σκηνή, 
όπου μια συνομιλία πατέρα και γιου δεν απο-
τελεί ακριβώς το πρότυπο μιας οικογενειακής 
σχέσης, μέχρι την κλιμάκωση του φινάλε 
όπου οι παλιοί λογαριασμοί κλείνουν όχι με 
τον πιο ειρηνικό τρόπο, ο Γκριν ενσταλάζει 
στην ιστορία του επαρκές συναίσθημα για να 
μας κάνει να νοιαστούμε για τον Τζο και τον 
Γκάρι χωρίς, όμως, να ξεφεύγει σε μελό περι-
οχές, που θα κατέκριναν ακόμα και οι ίδιοι οι 
χαρακτήρες του. Οι ήρωές του έχουν αίσθηση 
της ηθικής αλλά έχουν και επίγνωση της 
δικαιοσύνης, γεγονός που τους φέρνει σε 
σύγκρουση τόσο με το νόμο όσο και με τους 
ίδιους τους εαυτούς τους - και αυτή είναι μια 
διαμάχη που ο Γκριν αποτυπώνει με μέτρο, 
χωρίς να γίνεται βαρύγδουπος.
Εκεί που αστοχεί το φιλμ είναι στο γεγο-
νός ότι η ιστορία του δεν είναι κάτι που δεν 
έχουμε ξαναδεί (και μάλιστα πολλές φορές 
στο ανεξάρτητο αμερικανικό σινεμά) και στο 
ότι η ανάπτυξή του ακολουθεί όλα τα αναμε-
νόμενα στάδια μέχρι να φτάσει στην - από 
την αρχή τηλεγραφημένη - κατάληξή του. 
Όταν το φινάλε είναι εξαρχής τόσο καθαρά 
ορατό, όση τιμιότητα και συμπόνια και να 

official site

official trailer

imdb

link me

επιτάξει ο Γκριν στην οπτική του απέναντι 
στους χαρακτήρες του, ένα κομμάτι τής αγω-
νίας αλλά και της ζωτικότητας της προβολής, 
χάνεται αναπόφευκτα.
Αυτό, όμως, δε μειώνει την έκπληξη από 
την επιστροφή σε φόρμα του Νίκολας Κέιτζ, 
ο οποίος με το «Joe» απρόσμενα ξεφεύγει 
από το ντροπιαστικό και γεμάτο προκατα-
σκευασμένες μούτες παρελθόν του, για να 
κατεβάσει τους τόνους και να «βαρύνει» την 
προφορά του στα όρια του δυσνόητου - αλλά 
και να δώσει δικαιωματικά στην ταινία το 
όνομα του χαρακτήρα του. Είναι εύκολο να 
ξεχάσει κανείς το - με αρκετές εξαιρετικές 
στιγμές - παρελθόν τού Νίκολας Κέιτζ όταν 
λάβει υπόψη του το απογοητευτικό σερί των 
τελευταίων ετών, όμως, στο «Joe» ο ηθο-
ποιός αφήνει με άνεση τις καρικατούρες που 
ερμήνευε τελευταία (γι’ αυτές, υπάρχει πάντα 
και ο Τζον Κιούζακ…) για να επιστρέψει 
στις αρχές της καριέρας του, ακριβώς όπως 
επιχειρεί με τις πρόσφατες ταινίες του και ο 
Γκριν. Παράλληλα, ο Τάι Σέρινταν, ο οποίος 
τιμήθηκε και με το βραβείο ανερχόμενου 
ηθοποιού στο περσινό Φεστιβάλ Βενετίας γι’ 
αυτή την ταινία, συνεχίζει μετά το «Δέντρο 
της Ζωής» και το «Ένα Καλοκαίρι» να 
αναλαμβάνει ρόλους που μπορούν να χτί-
σουν μια στέρεα καριέρα, μακριά από τις 
εύκολες επιτυχίες τού Χόλιγουντ. Τελικά, 
υπάρχει για όλους ελπίδα.

http://www.joefilm.net
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQbWjxlhmlu0
http://www.imdb.com/title/tt2382396/
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Κάπως βαρύ δράμα για προβολή σε 
θερινό σινεμά αλλά αρκετά τίμιο στις 
προθέσεις του, αν και ίσως σου φανεί 
υπερβολικά γνώριμο στη θεματική του. 
Δες το αν θες να έχεις πειστήρια για τις 
ερμηνευτικές ικανότητες του Νίκολας 
Κέιτζ, απόφυγέ το αν ακόμα αντιδράς 
αλλεργικά στο άκουσμα (και μόνο…) 
του ανεξάρτητου σινεμά από τα States. 
Πάντως, η ταινία έχει καρδιά, ακόμα κι 
αν δεν έχει ουσιαστικά κάτι καινούργιο 
να πει.
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ΜΙΑ ΤΥΧΑΙΑ  
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (2014) 
(UNE RENCONTRE)

της Βικτωρίας Μιχαήλ

Συστηθέντες σε έκθεση βιβλίου, ένας δικηγόρος 
και μια συγγραφέας κάνουν μαζί μπάφο, κολλάνε 
αμοιβαία ακαριαία και... χωρίζουν - γιατί αυτός έχει 
γυναίκα (την οποία αγαπά), αυτή έκδοση διαζυγίου & 
ως αρχή το «ποτέ με παντρεμένο», και οι δύο παιδιά. 
Οι συγκυρίες (και το ξελογιασμένο μυαλό αμφοτέ-
ρων) τους θέλουν (και τους έχουν με κάθε ευκαιρία) 
μαζί. Θα το ζήσουν στην πραγματικότητα (αλλά ποια 
απ’ όλες);

Φίλες μου, ακολουθεί συμβουλή: δείτε οπωσδήποτε την προ-
ηγούμενη ταινία της Αζουέλος, «LOL». Αναγκαίες διευκρινί-
σεις: α) το γαλλικό πρωτότυπο του 2008 και όχι το αμερικα-
νικό remake με τις Μάιλι Σάιρους και Ντεμί Μουρ β) αφότου 
δείτε (κι εφόσον γλυκαθείτε με) το «Μια Τυχαία Συνάντηση», 
ώστε να μην «τα πάρετε» με το déjà-vu, τόσο των παραμέ-
τρων «σε ενίοτε ρομπιαστικό βαθμό σκίρτημα κουκλάρας 
ζωντοχήρας» και «έφηβη θυγατέρα σε απομάκρυνση», όσο 
και του αφηγηματικού ευρήματος των texto (γαλλιστί τα 
SMS) στα graphics επί οθόνης. Αυτά τα παρόντα υπερ-βολικά 
κι εδώ γονίδια συν ένα je ne sais quoi φαντασίας που «σκάει» 
ανώμαλα στο τελείωμα είναι που κάνουν λίγο χαλάστρα στο 
κατά τ’ άλλα πιο το-τρως-με-τα-μάτια-ενώ-σου-γλείφει-τα-
αυτιά «αισθηματικό» της φετινής θερινής σεζόν.

Γιατί ως ωδή στα φτερά τού - κεραυνοβόλου αλλά απόλυτου 
- έρωτα και ως μπανιστήρι στη θέσμιση του φαντασιακού 
τού έμπειρου μα αρσενικού μα θηλυκού (παρά ως σκίτσο τής 
λιμπιντικά εκδηλώσιμης κρίσης τής μπουρζουά μέσης ηλικίας 
και στα δύο φύλα, με την οικογενειακή ειρήνη υπό πιθανή 
απειλή), αυτό το... ώριμο κωμειδύλλιο με το αποπλανητικό 
long play διακύβευμα σαρκικής ένωσης δύο ερωτευμενακίων 
στο φυλλοκάρδι του ξέρει, αν μη τι άλλο, και να φοράει τα 
αμπιγιέ του στο ραντεβού και να κάνει ψηστήρι. Με εξαίρεση 

η γνωμη του mr. klein

Γάλλος συναντάει Γαλ-
λίδα, αλλά υπάρχει και 
στεφάνι. Θεός δεν υπάρ-
χει, που βγάζουν κι από 
ένα γαλλικό την εβδο-
μάδα!

Είδος 
Ρομαντική Κομεντί
Σκηνοθεσία 
Λίζα Αζουέλος
Καστ 
Σοφί Μαρσό,  
Φρανσουά Κλουζέ,  
Λίζα Αζουέλος,  
Αλεξάντρ Αστιέ
Διάρκεια 
81’
Διανομή  
ROSEBUD.21

7 αυγουστΟΥ 2014
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το πρώτο μοντάζ «μόνο στα όνειρα» συνου-
σίας (στο οποίο λειτουργεί ως αντι-Viagra 
το στιχουργικά ταμάμ αλλά κλαρινογαμπρί-
στικα trendy «Feel» του Ρόμπι Γουίλιαμς), η 
Αζουέλος φέρνει επιμόνως κοντά σ’ ένα bar 
/ στα δικαστήρια / στο Λονδίνο / ξανά στο 
Παρίσι τα δύο πιτσουνάκια και τα καψου-
ρεύει, κι εμάς μαζί (τους), απιθώνοντας στα 
ειδολογικά και ηλικιακά σιτεμένα προφίλ 
τους κατά πώς πρέπει τα εκφραστικά της 
ψιμύθια σε θερμά χρώματα με χεριές βιρτου-
οζιτέ.
Tu veux ou tu veux pas σαμπανιζέ flirt; Κόβε-
ται με μαχαίρι στον αέρα μετά την είσοδο 
της MILF ηρωίδας μέσω της… ντουλάπας 
της σ’ ένα σφύζον club (merci στο «Moulin 
Rouge» του Λούρμαν) όπου «βαράει» το 
«Somebody Else’s Guy» της Τζόσελιν Μπρά-
ουν, στην ευφρόσυνη φωτογράφιση τάχαμου 
αντρόγυνου σ’ έναν σκωτσέζικο γάμο, στο 
εκατέρωθεν αντάμωμα στο ματς μουτς ενός 
split-screen σε ζευγαράδικο χλίδα με υπό-
κρουση το «Inside my Love» της Μίνι Ρίπερ-
τον (d’ accord, α λα «Laws of Attraction» 
του Έιβαρι). Θες μπρίο παιξίματος και IQ 
ευθυμίας; Ιδέ την «άλλα λόγια ν’ αγαπιόμα-
στε» λαθραία απομνημόνευση του τηλεφώ-
νου του λεγάμενου. Θες απρόοπτα στο μπα-
λαμούτι; Ξέσπα σε γέλια όταν η μυθοπλασία 
θα πάθει... buffering (κυριολεκτούμε).
Ενώ «τρέχει» το χαμούρεμά σου από τη... 
μανούλα στα προβληματισμένα αγγιχτικά 
μπούστα θυμηδίας Αζουέλος (που εδώ ντε-
μπουτάρει με σχεδόν νατουραλιστικά πιασί-
ματα ως ηθοποιός, καθόλου τυχαία στο ρόλο 
τής κυρίας του κυρίου, εξανθρωπίζοντας τη 

official trailer

imdb

link me

μικρότερη πλευρά του τριγώνου και συναρ-
τώντας τη με ψυχολογίζον χιούμορ στην 
εξίσωση της ενδεχόμενης απιστίας), σου 
βάζουν, εννοείται, κουβέντες genial ατάκες 
(«Τύχη είναι όταν ο Θεός θέλει να παραμεί-
νει ανώνυμος») - κι ενώ η auteur ξεπετάει 
ακόμα: κάτι απ’ το επαγγελματικό habitat και 
το λιλιπούτειο οικοσύστημα του ντουέτου, 
έναν 20κάτι fuck-buddy της hot προκομμέ-
νης, δύο επιστήθιες συνομήλικές της και την 
απογαλακτιζόμενη κόρη της (με το απαραί-
τητο skyping να ανοίγει έτι περαιτέρω τη 
βεντάλια τού digerati οπτικοαφηγηματικού 
χουγιού τής σκηνοθέτριας). Δίπλα τους, στο 
ξεπαρθένιασμά του ως... vieux premier, ο 
- αναζωογονημένης μανιέρας μετά το «Άθι-
κτοι» - Ντάστιν Χόφμαν της Γαλλίας αντα-
ποκρίνεται με ορέξεις, αφήνοντας ιπποτικά 
να τον καβαλήσει η πρώην κυρία Λαμπέρ σε 
ακόμα ένα οιστρογόνο χτύπημά της ως chic 
κούγκαρ.
Αυτά ώσπου να ασελγήσει επάνω σου το 
«γαμώτο» της υπόθεσης. Καθώς, σε μια απ’ 
τις πιο ανηδονικές κορυφώσεις φέτος, το 
κατά συρροήν pleasure delaying των «τώρα 
θα παρθούν ή όχι;» sketch - κλου του στόρι 
(δια)τρίβεται ξαφνικά στη σύγχρονη φυσική. 
«Στον κβαντικό κόσμο, τα πράγματα μπο-
ρούν να εξελίσσονται σε πολλά μέρη ταυ-
τόχρονα», λέει κατά λέξη, φλου αρτιστίκ, 
η Αζουέλος. Αντί για fuck, mind fuck; Ναι, 
επειδή «Για να μην τελειώσει μια ιστορία, 
πρέπει να μην αρχίσει ποτέ», σπικάρει στην 
έξοδο ο monsieur (που σε μια άλλη réalité, 
έστω, τα φόρεσε; δεν τα φόρεσε στη madame 
του με την γκόμενα; Το... παίζουμε ακόμα). 
Ανεσταλμένη εκσπερμάτιση αντί οργασμού; 
Ας είναι. Très belle. Très beau. Κορίτσια, 
γράψτε του και στείλτε του ένα «JTM» κι 
εσείς. Même pas on hésite?

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYSClz9KmKZ0
http://www.imdb.com/title/tt2760634/
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Οι, 40+ κυρίως, γυναικοπαρέες θα 
πάθουν ρεύση. Οι εν γένει πιστοί του 
genre θα το λατρέψουν. Ο Παπακαλιά-
της θα το νιώσει κοντά του, και ως μύθο 
και ως φόρμα. Οι δύσκολοι θα ’χουν, 
δικαίως, παραπονάκια για κουτσουκέ-
λες σεναριακής φύσης. Οι intellectuel 
θα γκρινιάξουν για φρου φρου, αρώ-
ματα και «μέλια». Οι σοβαροί θα πεθυ-
μήσουν κάτι σαν το «Οι Εραστές του 
Αρκτικού Κύκλου». Αφήστε τα μίση και 
πιάστε ξέρετε τι...
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