


PAGE 2 | FREE CINEMA | ISSUE#123

ΕΡΩΤΑΣ ΑΛΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

31 ιουλιΟΥ 2014

H TAINIA Tης εβδομαδας

PARKER

MARINA ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ  
ΤΟΝ ΚΑΦΕ Σ’ ΕΜΑΣ

ΣΟΥΠΕΡΧΟΝΔΡΙΟΣ



PAGE 3 

http://freecinema.gr/mr-klein/


PAGE 4 | FREE CINEMA | ISSUE#123

FREE CINEMA | τευχοσ #123 
www.freecinema.gr

Διεύθυνση 
Ηλίας Φραγκούλης

Σχεδιασμός 
The Comeback

Κείμενα 
Βικτωρία Μιχαήλ
Παναγιώτης Παναγόπουλος
Ιωάννα Παπαγεωργίου
Ηλίας Φραγκούλης

31 ιουλιΟΥ 2014

follow us on

© 2014 FREE CINEMA  
All Rights Reserved

Το περιεχόμενο του FREE CINEMA, στην όποια 
μορφή του (site, pdf), προστατεύεται από τις εθνικές 
(Ν.2121/93 ως ισχύει) και διεθνείς διατάξεις περί 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, 
πώληση, μίσθωση, χωρίς δικαίωμα παραχώρηση, 
αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, 
μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), κατέβασμα 
(download), διαμόρφωση, δημιουργία αντιγράφων 
site (mirroring), τροποποίηση των σελίδων ή/και του 
περιεχομένου του με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή 
περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδειά μας.

http://freecinema.gr/
http://www.comebackstudio.com
https://www.facebook.com/pages/freecinemagr/114308348692384%3Ffref%3Dts
https://twitter.com/freecinemagr
http://www.youtube.com/user/freecinemagr


Ή 
ρθε η ώρα. Ήρθε η στιγμή. Απολο-
γισμός σεζόν! Υπολείπονται, βέβαια, 
δύο εβδομάδες για να κλείσει κι 
αυτή που αφήνουμε πίσω μας, από το 

2013 - 2014, αλλά αν δεις τι καινούργιο βγαίνει στα 
σινεμά, θα καταλάβεις το «βιαστικόν» του ποστα-
ρίσματος. Ληγμένα!

Θα το επαναλάβω για ακόμη μια χρονιά. Από τότε 
που μπήκα στο χώρο κι άρχισα να αρθρογραφώ, 
έχω επιλέξει να τηρώ τις παλιές συνήθειες της 
ελληνικής αγοράς που έλεγαν πως η σεζόν ξεκινά 
μετά το Δεκαπενταύγουστο και ουχί με το νέον 
έτος. Οι κινηματογραφικές αίθουσες στην Ελλάδα 
«Ραντεβού το Σεπτέμβρη» γράφουν ακόμη, όχι 
«Ραντεβού την πρώτη του Γενάρη»! Όσοι άλλοι 
συνάδελφοι ή μέσα αισθάνονται πιο «ιντερνάσι-
οναλ» ή νομίζουν πως γεννήθηκαν στα States και 
το Χόλιγουντ, ας κάνουν απολογισμό στο τέλος του 
χρόνου, it’s a free world, βρε αδελφέ. Κι ας με πεις 
και «δεινόσαυρο», τόσα και τόσα έχω ακούσει…
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Editorial 123

Hλίας Φραγκούλης

Λίγα λόγια για τη σεζόν που πέρασε, λοιπόν. 
Απουσία τεράστιων εμπορικών σουξέ και ποιοτική 
πτώση στα φιλμ, που σε συνδυασμό με το βιασμό 
του πορτοφολιού σου, λειτούργησαν ολέθρια στα 
ταμεία. Ταυτόχρονα, καμία αλλαγή στην πολι-
τική ή τις τακτικές των γραφείων διανομής. Το 
«μάθημα» δεν το διαβάζει κανείς. Αν ο κόσμος δεν 
έχει τι να δει, δεν πρόκειται και να το χρυσοπλη-
ρώσει. Γιατί δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε πως μια 
κινηματογραφική έξοδος δεν αντιστοιχεί μονάχα 
στο εισιτήριο του σινεμά… 

Και μια παρατήρηση για τη νούμερο #1 ταινία. 
Πρόσφατα κυκλοφόρησε για «κατέβασμα» και… 
ορδές λαού ξεχύθηκαν να την παρακολουθήσουν. 
Τα περισσότερα σχόλια που άκουσα κατόπιν, έμοια-
ζαν με τις ατάκες που ακολουθούν: «Τι μαλακία 
ήταν αυτή;», «Από τις χειρότερες που έχω δει στη 
ζωή μου», «Τι σου άρεσε από αυτό το πράγμα;», 
«Το σταμάτησα», «Μετά το μισάωρο άρχισα να 
το τρέχω, δε γινόταν τίποτα και έκανα skip στην 
τελευταία σκηνή»… Ναι, μερικές ταινίες δεν είναι 
για όλους τους ανθρώπους. Και απαιτούν κι ένα 
σεβασμό στο πώς θα τις δεις. Διαφορετικά…

http://www.iliaskyriazis.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_3SUqmRcL6A
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PARKER (2013)

H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Περιπέτεια

Σκηνοθεσία 
Τέιλορ Χάκφορντ

Καστ 
Τζέισον Στέιθαμ,  
Τζένιφερ Λόπεζ,  
Μάικλ Τσίκλις,  
Γουέντελ Πιρς,  
Κλίφτον Κόλινς Τζούνιορ, 
Μπόμπι Καναβάλε,  
Νικ Νόλτε

Διάρκεια 
118’

Διανομή  
VILLAGE FILMS

Εξαπατημένος από τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας 
του μετά από μια πετυχημένη ληστεία, ο Πάρκερ 
γλιτώνει απ’ το θάνατο και επιστρέφει για να πάρει 
εκδίκηση, αφήνοντας πίσω του μονάχα πτώματα.

Ο ήρωας που έπλασε ο Ντόναλντ Γουέστλεϊκ και είδαμε ξανά 
στο σινεμά με ερμηνευτές το Λι Μάρβιν (στο «Point Blank» 
του 1967) και το Μελ Γκίμπσον (στο «Payback» του 1999), 
μεταξύ άλλων, επιστρέφει για μια περισσότερο εκσυγχρονι-
σμένη εκδοχή pulp μεταφοράς στη μεγάλη οθόνη, φανερώ-
νοντας είτε μια κόπωση στο genre είτε την αστοχία του γηρα-
λέου Τέιλορ Χάκφορντ, ο οποίος πρέπει να είχε κατά νου το 
δικό του «Against All Odds», με τη διαφορά ότι εκείνο 
γυρίστηκε… το 1984! Και με καλύτερα υλικά από τούτο εδώ…

Η αρχική σεκάνς της ληστείας του Ohio State Fair δε φανε-
ρώνει καμία μαστοριά από άποψης σασπένς, κυρίως συστή-
νει τα μέλη της συμμορίας με μια υποψία προφίλ ψυχολογίας 
χαρακτήρα, για να γνωρίζεις τι είναι ικανός να κάνει στη 
συνέχεια ο καθένας από δαύτους, ξεχωρίζοντας τον κακό 
της παρέας (Τσίκλις), ο οποίος επιχειρεί να ξεφορτωθεί για 
πάντα τον Πάρκερ (Στέιθαμ), έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί το 
μερτικό του για το επόμενο, μεγαλύτερο χτύπημα, με λάφυρα 
μια πανάκριβη συλλογή κοσμημάτων που βγαίνει σε δημο-
πρασία στο Παλμ Μπιτς.

Μέχρι ν’ ανακαλύψει το location αυτό, ο Πάρκερ έχει κάνει 
λίμπα τον υπόκοσμο για να βρει τα ίχνη της συμμορίας του, 
με ένα hitman να τον έχει στο κατόπι. Η σκηνή της πάλης 
αυτών των δύο είναι ό,τι πιο βίαιο και εντυπωσιακό διαθέτει 
το φιλμ του Χάκφορντ, δε χαρίζεται σε μπουνίδι, αίμα και 
πόνο, και κορυφώνεται ιδιαίτερα… απογειωτικά! Η υπόλοιπη 
ταινία ακολουθεί την πεπατημένη μιας φόρμουλας δράσης 
που παραπέμπει σε μπιμουβιά που, όμως, περνιέται για 
«αστεράτο» έργο.

του Ηλία Φραγκούλη

31 ιουλιΟΥ 2014

η γνωμη του mr. klein

Ο Στέιθαμ παίρνει τον 
πούλο από συμμορία που 
θέλει να στήσει μεγα-
λύτερη κομπίνα αλλά 
εκείνος δε γουστάρει. 
Με λίγο zapping θα 
ίσιωνε. Έχει γερό ξυλίκι, 
πάντως.
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Η Λόπεζ, στο ρόλο της μεσίτριας που θα γίνει 
το δεξί χέρι του Πάρκερ, έχει την καπατσο-
σύνη να «το παίξει» με ύφος comedienne, 
δεν τρώει τα μούτρα της, όμως, το πάει 
τόσο έξω από τις προθέσεις και το είδος του 
φιλμ, που στο φινάλε μοιάζει σα να βγήκε 
από άλλη ταινία (ενώ ξέρουμε πόσο ικανή 
μπορεί να είναι σε crime movie, βλέπε «Out 
of Sight»). Όσο για το Στέιθαμ, δε δείχνει 
τον παραμικρό ενθουσιασμό σε επίπεδο 
υποκριτικής και περιφέρεται ως μια σκληρο-
τράχηλη… μάσκα. Την ίδια βαρεμάρα επιδει-
κνύει και ο Τσίκλις, που έχει βάλει μερικές 
από τις γκριμάτσες θυμού τού (τηλεοπτικού 
και εξαιρετικού) «The Shield» στον αυτό-
ματο πιλότο.

Στον τομέα ψυχαγωγία, το «Parker» δεν 
παρέχει πολύ περισσότερα πράγματα από 
ένα φιλμ που θα έβλεπες στο χαλαρό από 
τηλεοράσεως, σε φάση αποχαύνωσης ή 
μερικής νύστας. Πλάκα-πλάκα, η πιο εγκλη-
ματική πράξη ολόκληρης της ταινίας είναι… 
το δίωρο που έκλεψε από τη ζωή μου! Εσύ, 
μπορείς να λάβεις τα μέτρα σου, νομίζω.

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?v=vRDj6CT5CK4
http://www.imdb.com/title/tt1904996/
https://www.facebook.com/ParkerMovie
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν ήμασταν στα χρόνια της βιντεοκα-
σέτας, θα έκανες τάμα για να το βρεις 
ξενοίκιαστο στο weekend. Αν ένα δεύτε-
ρης διαλογής φιλμ δράσης και παρανο-
μίας είναι το ζητούμενό σου και έξω από 
τον στερεοτυπικό προγραμματισμό της 
τηλεόρασης του STAR για τη βραδινή 
σου διασκέδαση, ναι, σκοτώνεις κάπως 
το χρόνο σου. Τώρα, γιατί μια ταινία 
που διανεμήθηκε κινηματογραφικά τον 
Ιανουάριο του 2013 στο εξωτερικό φτά-
νει στα τέλη Ιουλίου του 2014 στα δικά 
μας σινεμά, θα έπρεπε να είναι το πιο 
βασανιστικό ερώτημα όλων…
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ΕΡΩΤΑΣ  
ΑΛΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ (2014) 
(OCHO APELLIDOS VASCOS)

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Ο Ράφα, περήφανος Ανδαλουσιανός, γνωρίζει τυχαία 
την επίσης υπερήφανη Βάσκα, Αμάια. Στην αρχή τσα-
κώνονται, αλλά μετά πέφτουν στο κρεβάτι. Την επό-
μενη ημέρα εκείνη εξαφανίζεται κι εκείνος ψάχνει να 
τη βρει. Αλλά τα πράγματα θα μπερδευτούν, με τον 
προγραμματισμένο γάμο της να έχει διαλυθεί και τον 
εξαφανισμένο πατέρα της να επιστρέφει.

Τεράστια επιτυχία στο ισπανικό box-office, η ταινία του 
Εμίλιο Μαρτίνεθ Λάθαρο ετοιμάζεται ήδη για sequel. Και αν 
απορεί κανείς πώς μπορεί να αφορά το κοινό εκτός Ισπανίας 
μια ταινία για έναν έρωτα με πολιτιστικές διαφορές κατοίκων 
της ίδιας χώρας, η απάντηση είναι απλή: Το αφορά, όπως θα 
έβλεπε μια ιστορία μεταξύ Σκωτσέζων και Ουαλών, Φλαμαν-
δών και Βαλόνων ή Κρητικών και Μακεδόνων.

Οι διαφορές, οι κόντρες, η επιφύλαξη και η ειρωνεία ανάμεσα 
σε πληθυσμούς της ίδιας χώρας με διαφορετικά χαρακτη-
ριστικά, είναι παλιά ιστορία, αλλά όπως φαίνεται δεν έχει 
ακόμη ξεπεραστεί. Από τα ανέκδοτα («Πάνε ένας Κρητικός, 
ένας Μανιάτης και ένας Θρακιώτης…» κλπ), μέχρι τις ται-
νίες του Νίκου Περάκη όπου οι Κρητικοί μιλάνε με υπότιτ-
λους. Στο εμπορικό ισπανικό σινεμά βλέπουν τα πράγματα 
με παρόμοιο τρόπο. Άσε που υπάρχει και κάποια βάση, με 
την πολύ διαφορετική γλώσσα, το άγριο τοπίο και τις τάσεις 
αυτονόμησης των Βάσκων.

Η αναπαραγωγή των κλισέ, λοιπόν, ευνοείται. Οι Ανδαλου-
σιανοί είναι λίγο φλώροι, μιλάνε με «περικοκλάδες» και τους 
αρέσουν τα περιττά, ενώ οι Βάσκοι είναι μονοκόμματοι, ξερο-
κέφαλοι και έχουν λυμένο το ζωνάρι τους για καβγά. Ο Ράφα 
και η Αμάια είναι τυπικοί εκπρόσωποι αυτών των κλισέ. Έλα, 
όμως, που θα βρεθούν στο κρεβάτι και ο ερωτιάρης Ανδαλου-
σιανός θα πάθει την πλάκα του. Εκείνη είναι θυμωμένη με 
τον γαμπρό που την παράτησε λίγο πριν απ’ το γάμο και δεν 

η γνωμη του mr. klein

Βάλε Ισπανό να δει το «I 
Love Karditsa». Τέτοια 
φάση…

Είδος 
Ρομαντική Κωμωδία

Σκηνοθεσία 
Εμίλιο Μαρτίνεθ Λάθαρο

Καστ 
Κλάρα Λάγο,  
Ντάνι Ροβίρα,  
Κάρμεν Μάτσι,  
Κάρα Ελεχάλδε

Διάρκεια 
98’

Διανομή  
WEIRD WAVE

31 ιουλιΟΥ 2014
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έχει όρεξη να ασχοληθεί με τον ξελιγωμένο 
Σεβιλιάνο. 

Όταν, όμως, εμφανιστεί ο πατέρας της, με 
τον οποίο δεν τα πάνε καθόλου καλά και 
δει ότι υπάρχει γάμος στα σκαριά (ανίδεος 
ότι στο μεταξύ έχει ματαιωθεί), η Αμάια θα 
αναγκαστεί να παίξει το παιχνίδι της ερω-
τευμένης με το Ράφα, ο οποίος θα υποδυθεί 
το ρόλο του γαμπρού που «την έκανε»! Στην 
πορεία, θα παραστήσει τον Βάσκο αυτονο-
μιστή, μέλος τρομοκρατικού κυττάρου, θα 
αλλάξει την προφορά του και θα επινοήσει 
οκτώ βάσκικα επώνυμα (όπως είναι και ο 
πρωτότυπος τίτλος της ταινίας). 

Λίγο χοντροκομμένα τα αστεία, περισσότερο 
όμως πληκτικά, έχουν λόγο ύπαρξης μόνο και 
μόνο επειδή κολακεύουν το μεγάλο κοινό, 
επαναλαμβάνοντας ήδη γνωστά κλισέ. Είναι 
κι αυτή μια συνταγή επιτυχίας, έστω κι αν 
δεν είναι για να την καμαρώνει κανείς.

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?v=coevNsXyfXQ
http://www.imdb.com/title/tt2955316/
https://www.facebook.com/ochoapellidosvascos
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Στην περίπτωση που γελάς με τα ανέκ-
δοτα τοπικών χαρακτηριστικών, θα 
περάσεις μάλλον αρκετά καλά, αφού 
η ταινία δε θα σε αφήσει ανικανοποί-
ητο. Ευρηματική, όμως, δεν την λες με 
τίποτα κι αν αυτό είναι που ψάχνεις, 
καλό είναι να συνεχίσεις το ψάξιμο. Οι 
μη έχοντες ιδέα περί ισπανικής κουλ-
τούρας και πολιτισμικών διαφορών 
ακόμη και εντός των δικών τους συνό-
ρων, δε θα βγάλουν άκρη ούτε με τους 
υπότιτλους…
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ΣΟΥΠΕΡΧΟΝΔΡΙΟΣ (2014) 
(SUPERCONDRIAQUE)

του Ηλία Φραγκούλη

Κατά φαντασίαν ασθενής γίνεται φόρτωμα στο 
γιατρό που τον κουράρει, σε βαθμό να θέτει σε κίν-
δυνο την οικογενειακή κατάσταση του τελευταίου, ο 
οποίος, πλέον, ελπίζει σε μια και μοναδική θεραπεία: 
τον έρωτα. Τι θα γίνει, όμως, όταν το ερωτικό αντικεί-
μενο του πόθου αποδειχθεί πως είναι… η ακτιβίστρια 
αδελφή του γιατρού και επίσης περίπτωση αθεράπευ-
του μπελά;

Ο Ντανί Μπουν αποτελεί το γαλλικό αντίστοιχο του Άνταμ 
Σάντλερ, όμως, όπως και οι περισσότεροι κωμικοί της πατρί-
δας του, περνιέται και για γκόμενος! Κοινώς, οι ταινίες στις 
οποίες πρωταγωνιστεί δε δίνουν τον πρώτο ρόλο στην… 
καφρίλα, αλλά στο ρομάντζο. Που πρέπει να περνά από πλεί-
στες όσες κακοτοπιές και σεναριακές ακρότητες (το ζήσαμε 
και με το «Γάμος σε Δόσεις», που προβλήθηκε - μάντεψε 
- πέρσι το καλοκαίρι…). Εδώ, σε μια ακόμη τυπική έκλαμψη 
αυτοθαυμασμού, ο Μπουν επίσης σκηνοθετεί, διότι το ταλέ-
ντο του ξεχειλίζει από παντού. Α, ξέχασα να πω ότι έχει γρά-
ψει και το σενάριο. Μόνος του…

Η ταινία δεν ξεκινά τόσο απογοητευτικά. Μια δόση από το 
«Ανάλυσέ το» θα τη διαγνώσεις με τη μια, στη σχέση του 
κεντρικού ήρωα με το γιατρό του, υπάρχουν στιγμές που 
χαμογελάς χωρίς… σφίξιμο (η αλλαγή του χρόνου, με τους 
καλεσμένους ενός party να επιχειρούν να του ευχηθούν για 
το νέον έτος με… ένα φιλί ή οι ιντερνετικές απόπειρες να 
κλείσει ραντεβού μέσω σχετικού site αλλά με ένα προφίλ 
γεμάτο ψευδή στοιχεία, μέχρι την ξεπέτα για σεξ που σαμπο-
τάρει ένα… καθαριστικό ντους!), όμως, η εμφάνιση της αδελ-
φής του γιατρού και μιας υποπλοκής που φτάνει ως το Τσερ-
κιστάν, ένα φανταστικό κρατίδιο των Βαλκανίων, το οποίο, 
πλέον, κυβερνάται από δικτάτορα και αποτελεί τη μακρινή 
καταγωγή του σογιού αυτού, σε βάζει σε υποψίες για μεγάλη 

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας υποχόνδριος, 
από αυτούς που νομί-
ζουν ότι ψοφάνε αλλά 
είναι υγιέστατοι, και 
ο γιατρός του κοιτάζει 
να τον ξεφορτωθεί με 
γκόμενα. Θα βρει. Γιατί 
είναι Γάλλος.

Είδος 
Κωμωδία

Σκηνοθεσία 
Ντανί Μπουν

Καστ 
Ντανί Μπουν,  
Αλίς Πολ,  
Καντ Μεράντ,  
Ζαν-Ιβ Μπερτελούτ,  
Ζουντίτ Ελ Ζεν

Διάρκεια 
107’

Διανομή  
ΣΠΕΝΤΖΟΣ / SEVEN 
FILMS

31 ιουλιΟΥ 2014
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κατρακύλα απιθανότητας και σοβαρής ήττας 
στον τομέα χιούμορ.

Το μπέρδεμα πλαστοπροσωπίας του υποχόν-
δριου ήρωα με λαθραίο αντιστασιακό ηγέτη 
που «καλύπτουν» οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, 
μετατρέπει το φιλμ σε σούργελο περιπέτειας 
εκτός συνόρων, με φυλάκιση και διεθνές 
σχέδιο απόδρασης, ενώ καιροφυλακτεί η 
αντιτρομοκρατική (ή κάτι τέτοιο, δε θα χαλά-
σουμε και τις καρδιές μας…). Σταδιακά, τα 
αστεία οδηγούνται στην εντατική, οι ερμη-
νευτικές μούτες μοιάζουν με επιδημία δίχως 
ιάσιμο γυρισμό και ο ασθενής Μπουν τερμα-
τίζει το σφυγμό του slapstick ευκολότερα κι 
από Έλληνα Υπουργό Υγείας.

Το επίπεδο παραγωγής είναι εντυπωσιακά 
ζηλευτό και είναι κάτι που οι Γάλλοι θεατές 
αναγνωρίζουν και τιμούν, σαρώνοντας τα 
ταμεία ακόμη και για τέτοιες ξεδιάντροπα 
λαϊκές κωμωδίες. Το γιατί τις πουλάνε και σε 
άλλες χώρες είναι απορία… του γιατρού!

official trailer

imdb

facebook page

link me

https://www.youtube.com/watch?v=hHqNQkzU7cg
http://www.imdb.com/title/tt3421514/
https://www.facebook.com/supercondriaque
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Στο γνωστό πλαίσιο προγραμματισμού 
του ελληνικού καλοκαιριού που «θέλει» 
ανάλαφρες, γαλλικές κωμωδιούλες για 
να περνάμε «όμορφα» και «διασκεδα-
στικά» ως επί το πλείστον σε θερινά 
σινεμά, ο «Σουπερχόνδριος» προσφέρει 
όλα αυτά τα… οδυνηρά που φαντάζεσαι 
από τη συγκεκριμένη εθνική κινημα-
τογραφία, ίσως βρει μια μερίδα θεατών 
ικανών να… συμπάσχουν με το χιούμορ 
του, όμως, μην περιμένει κανείς να του 
στείλουν και φορείο λόγω γέλωτος. 
Για άλλους λόγους (βλέπε 107 λεπτά), 
ίσως…
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MARINA (2013) 

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Η αληθινή ιστορία των πρώτων - μέχρι την επιτυχία 
- χρόνων της ζωής τού Ρόκο Γκρανάτα, που από την 
ηλιόλουστη Ιταλία βρέθηκε στο συννεφιασμένο Βέλ-
γιο, στη δύσκολη ζωή του μονόχνωτου ανθρακωρύχου 
πατέρα του και στην αφιλόξενη κουλτούρα μιας ξένης 
χώρας. Δεν εγκατέλειψε, όμως, ποτέ το πάθος του για 
τη μουσική, καταφέρνοντας να κάνει, μόλις ενήλικος, 
το - ερωτοχτυπημένο - τραγούδι του «Marina» τερά-
στια, παγκόσμια, αθάνατη επιτυχία.

Δυσκολεύομαι πολύ να σου γράψω γι’ αυτή την ταινία. Δεν 
είναι ακριβώς κακή. Ούτε όμως καλή, ή έστω (χρυσά) μέτρια 
τη λες. Αντίθετα με το λάθος που κάνουν οι περισσότερες 
κινηματογραφικές βιογραφίες, δεν προσπαθεί να χωρέσει 
όλη τη ζωή ενός ανθρώπου σε δύο ώρες, και εστιάζει μόνο 
στα προ-εφηβικά, εφηβικά και μετα-εφηβικά χρόνια του 
ήρωά της. Παράλληλα, η ανασύσταση των 50’s είναι καλο-
δουλεμένη, το θέμα της εκμετάλλευσης των λαών του φτω-
χού, ευρωπαϊκού νότου από αυτούς του πλούσιου βορρά πιο 
επίκαιρο από ποτέ, μια (του Σιμόνι, που χρειάστηκε να μάθει 
και ιταλικά για να ενσαρκώσει το Ρόκο από τα τελευταία 
χρόνια της εφηβείας και μετά) ή δύο (του Φλορ Ντεκλέρ στο 
ρόλο του… αργού, αλλά τίμιου ντελιβερά - και της αλήθειας 
μεταξύ άλλων, υλικών αγαθών - Τζάκι) αθόρυβα ουσιαστικές 
ερμηνείες άξιες λόγου και η μουσική επένδυση / τραγούδια 
του Γκρανάτα γνώριμα, γλυκά κολλητικά…

Ωστόσο, το όλο θέαμα μοιάζει με μια ωραία στημένη, νοσταλ-
γική… carte-postale. Χωρίς βάθος ή ειδικό βάρος. Κοινό-
τοπη, «ασπρόμαυρη» (αν και έγχρωμη, πραγματικά), και, από 
ένα σημείο και μετά, βαρετή. Κουραστική. Πλην του Ρόκο, 
που (τουλάχιστον) αποκαλύπτεται ως ένα πεισματάρικο, 
χαρισματικό, ελεύθερο πνεύμα, όλοι οι περιφερειακοί χαρα-
κτήρες είναι σχηματικοί, χάρτινοι και ντιπ για ντιπ κλισέ 

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας τυπάκος και 
γράφει ένα τραγούδι που 
λέει «Μαρίνα, Μαρίνα, 
Μαρίνα». 17 Ιουλίου 
γιόρταζε, νωρίς τη θυμη-
θήκανε, μεγάλη η χάρη 
της (της Αγίας, όχι της 
ταινίας).

Είδος 
Βιογραφική Δραματική 
Κομεντί

Σκηνοθεσία 
Στέιν Κόνινξ

Καστ 
Ματέο Σιμόνι,  
Λουίτζι Λο Κάσο,  
Ντονατέλα Φινοκιάρο, 
Εβελίν Μπόσμανς

Διάρκεια 
118’

Διανομή  
FEELGOOD

31 ιουλιΟΥ 2014 
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στη συμπεριφορά τους. Ο μπαμπάς, που ενώ 
μεταναστεύει και γίνεται ανθρακωρύχος για 
να εξασφαλίσει ένα καλύτερο αύριο για την 
οικογένειά του, μετά θέλει καλά και σώνει 
να παγιδεύσει το γιο του στην ίδια, πνιγμένη 
στο κάρβουνο μοίρα, πριν απ’ την ουρανο-
κατέβατη (αλλά προβλέψιμη) σαπουνοπερέ 
μεταστροφή του στο φινάλε. Η παθητική, 
δούλα και κυρά μαμά, που βοηθάει μεν 
κρυφά τον κανακάρη της, ούτε αντιμιλά, 
ούτε πατάει - ένα χιλιοστό, έστω - πόδι στον 
(άσχετο και δη ανεκμετάλλευτο, αλλά προ-
φανώς ζηλιάρη) σύζυγό της, ούτε καν μια 
λογική συζήτηση δεν του ανοίγει δε. 

Η εντελώς διακοσμητική, επί και εκτός 
οθόνης παραμελημένη κόρη, που ωστόσο - 
ανεξήγητα - σώζει το ακορντεόν του αδελφού 
της. Η μούσα τού Ρόκο (την οποία, τελικά, 
δε λέγανε Μαρίνα και δεν ήταν μελαχρινή, 
οπότε πες μου εσύ πώς και γιατί τον ενέ-
πνευσε!), που παρουσιάζεται ως «κλασική» 
γυναίκα πειραχτήρι (ή «ανάφτρα», όπως 
λέγανε στο χωριό μου), δεν ξεκαθαρίζει ποιον 
θέλει (τον φτωχό μετανάστη ή τον πλούσιο 
μνηστήρα που της πασάρει ο πατέρας της;) 
και τιμωρείται δεόντως (sic) με ένα βιασμό, 
που περνά στο ντούκου για την ίδια, αφού 
μόνο ως εργαλείο αύξησης του δράματος του 
Ρόκο χρησιμοποιείται, σε μια πολύ κρίσιμη 
στιγμή της μουσικής του πορείας. Και ο κάθε 
(μα κάθε;) Βέλγος πολίτης, ανεξαρτήτως ηλι-
κίας, τάξης, εκπαίδευσης και IQ (με μοναδική 
εξαίρεση τον Τζάκι), που δεν ξέρει πώς να 
αντιμετωπίσει τους μετανάστες παρά μόνο 
με άκρατο ρατσισμό.
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Με αυτά και με αυτά, δύο εικόνες ίσως σου 
μείνουν στο μυαλό (εκείνες του πατέρα 
και του γιού στα ντους / κελιά πάνω από 
το ορυχείο, και του Ρόκο και της μούσας 
του, γυμνών, στην οροφή της μαούνας, στο 
ποτάμι), προτού το τέλος σε κάνει ν’ αναρω-
τηθείς πότε… εφευρέθηκαν οι μπαταρίες. 
Μα πώς παίζει άνευ καλωδίου το ραδιόφωνο 
μισό χιλιόμετρο έξω από σπίτι;

official site

official trailer

imdb

link me

http://www.marinafilm.be/en/home/
http://www.marinafilm.be/en/home/#trailer
http://www.imdb.com/title/tt2614860/
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν είσαι λάτρης του Φώσκολου γενικά 
και της «Λάμψης» του ειδικά ή του 
παλαιομοδίτικου μελό τηλεοπτικών 
προδιαγραφών, θα την κάνεις λαχείο. 
Όλοι οι υπόλοιποι, αγαπάτε δεν αγα-
πάτε μια ή περισσότερες εκδοχές του 
χιλιοτραγουδισμένου «Marina», μπείτε 
στο ρυθμό αυτού του φιλμ μόνο με δικό 
σας ρίσκο.



PAGE 32 | FREE CINEMA | ISSUE#123

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟΝ 
ΚΑΦΕ Σ’ ΕΜΑΣ (1970)
(VENGA A PRENDERE IL CAFFÈ... DA NOI)

της Βικτωρίας Μιχαήλ

Μεσήλιξ εφοριακός που θέλει να «αράξει» ιδανικά 
μπαίνει στο σπίτι τρίου από άβγαλτες μεγαλοκοπέλες 
κωμόπολης, κληρονόμων μακαρίτη εύπορου φυσιο-
λόγου. Παντρεύεται τη μεγαλύτερη αλλά «βολεύει» 
και τις άλλες αδελφές, ενώ οπορτουνιστής ποπολάρος 
βατεύει ανίερα τη μεσαία - του κάκου, ωστόσο. Πού 
θα (την) κάτσει ο signore άπαξ και τον «φτιάξει» επί-
σης η υπηρέτριά τους καμπόσο;

Ναι, φόρεσε «Το Παλτό» του Γκόγκολ, έκανε και το 
«Μαφιόζο» (και το άλλο με τον Τοτό, το ξέρεις;). Αλλά αν 
υπάρχει ένα πρίσμα μέσω του οποίου μπορεί να πάρει κανείς 
μάτι τo corpus της εκλεκτικιστικής φιλμογραφίας του Λατου-
άντα (απ’ το ιστορικό ταξικό δράμα «Il Mulino del Po» 
του ‘49 διαμέσω του 24ωρου εφηβικού μπούστου «I Dolci 
Inganni» του ’60 ως τη ρομαντική κομεντί «Nudo di 
Donna» του ’81, όλες ταινιάρες), αυτό είναι η - εκφρασμένη 
πηγαίως αισθησιακά κινηματογραφικά - σεξουαλικότητα είτε 
ως ξύπνημα της δυναμικής γυναικείας φύσης είτε ως κινητή-
ρας μιας διαπροσωπικής σχέσης. 

Και, γιος μουσικού της Σκάλας, συνιδρυτής της πρώτης ται-
νιοθήκης στην Ιταλία, σπουδαγμένος αρχιτέκτονας (γι’ αυτό 
ακόμα και τα φιλμ του που τον... ψιλοπαίρνουν δε γέρνουν), 
πυλώνας του νεορεαλισμού (στον οποίο ο ίδιος αρνούνταν ότι 
συμμετείχε) αλλά κι ο πρώτος άνθρωπος που έβαλε με credit 
πίσω απ’ την κάμερα το φίλο του Φεντερίκο Φελίνι, ο Μιλα-
νέζος των κοινωνιοπροβοκατόρων της commedia all’ italiana 
βγαίνει στη γύρα ξανά στην Ελλάδα με το καλύτερο κρεβάτι 
του στη συγκεκριμένη στάση (70) και με ψηφιακά φρεσκο-
πλυμένα σεντόνια. 

Γιατί ως ερεθιστικό χέρι σ’ ένα βιβλίο του Πιέρο Κιάρα (πάρτε 
τον στο ρόλο του συνομιλητή τού απατεωνίσκου λαϊκού 
«μνηστήρα» - και τον κινηματογραφιστή autore ως γιατρό!), 

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας που πηδάει 
τρεις αδελφές. Κανονι-
κές. Για λίγο μάτι, απ’ 
το ’70. Πεινούσανε οι 
θεατές τότε, ρε! Δείχνει 
ρώγα να ξεπετάγεται 
μέσα από ύφασμα και 
φαντάζεσαι τον παν-
ζουρλισμό από κάτω.

Είδος 
Σάτιρα Ηθών

Σκηνοθεσία 
Αμπέρτο Λατουάντα

Καστ 
Ούγκο Τονιάτσι,  
Φραντσέσκα Ρομάνα 
Κολούτσι,  
Άντζελα Γκούντγουιν,  
Μιλένα Βούκοτιτς,  
Ζαν-Ζακ Φουρζό,  
Βαλεντίν

Διάρκεια 
98’

Διανομή  
ODEON

31 ιουλιΟΥ 2014 
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αυτή η ερωτιάρα μαύρη (un poco) φάρσα, 
με δάχτυλο χωμένο από κάτω και καυτηρι-
άζον τον χειραγωγούντα το γυναικείο φύλο 
δονζουανισμό και καιροσκοπισμό, τον «ψου 
ψου ψου» επαρχιωτισμό, τη σε βαθμό εξ 
αγχιστείας αιμομειξίας οικογενειοκρατία, τη 
στερημένη / νευρωτική / θεατρινίστικη αρι-
στοκρατική μπουρζουαζία και τη - sorella της 
- καθολική θρησκεία στην πουριτανική Ιταλία 
και, βέβαια, την αρχέγονη απληστία, ηδονίζει 
επίσης με τέμπο που σε ρίχνει κι αντέχει, με 
σαρκωμένα γκροτέσκα βίτσια στις φαντασιώ-
σεις, με γλύκα στις θωπείες της. 

Βέβαια, δεν είναι μόνο οι μάεστροι μπανι-
στηρτζήδες, ο φωτογράφος Λαμπέρτο Καϊμί, 
που φιλμάροντας λάγνα τα μικροαστικά 
χρώματα παίζει πανέξυπνα κρυφτό με την 
ντυμένη γυναικεία σάρκα και τη λογοκρισία 
της εποχής (η δυσοίωνη Orchidea Vaginalis 
στο θερμοκήπιο του αποδημήσαντος κόντε 
που δείχνει στον προσεχή επιβήτορά της μία 
απ’ τις προς διακόρευση κόρες, ένας νύκτωρ 

φακός σε... στύση κοντά στον υπερωριακό 
καβάλο του) κι ο θρυλικός «κόφτης», Σέρτζο 
Μοντανάρι, που σφίγγει καίρια ένα προς 
ένα τα κορδόνια τού κορσέ τού ντεκουπάζ (ο 
Λατουάντα, διαβόητα εραστής των βραχειών 
λήψεων, θεωρούσε το μοντάζ σημαντικότερο 
από το σενάριο), με βοήθεια απ’ το - αδισκο-
γράφητο απωθημένο μου, porca miseria… - 
λιμπιστικό score και το χαζούλικα πικάντικο 
«Sei Tu, Sei Tu» του Φρεντ Μπονγκούστο. 

Σε φτιάχνει εν πρώτοις έξυπνα η γλώσσα που 
απλώνεται σκανδαλιάρικα από μία «Εκτροπή 
πρωκτού. Τώρα κάνει καμπύλη!» ως τα διε-
κτραγωδούμενα σκατά στα χαρακώματα του 
με βαθμό αναπηρίας μετά τον Β́  Παγκόσμιο 
βετεράνου σαγηνευτή, για να ενώσει και 
φτύσει ταυτόχρονα τον Πάπα, την «Ιστορία 
της Ο» και το Μαρκούζε στην ίδια σεκάνς, 
αυτή τού δανεισμού του εγχειριδίου σεξου-
αλικής υγείας από δύο κοπέλες. Κι ενώ το 
σενάριο απλώνει διασκεδαστικά τα κουλά 
του έως μία δυσπαρευνία και την Ελβετία 
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(όπου ο «σκισμένος» απ’ το τρικολόρε... ΣΔΟΕ 
ντελικανής λεγάμενος τής ξεπαρθενιασμένα 
απελευθερωμένης τού σογιού επιχειρεί να 
ξενιτευτεί λαθραία), και υποβάλλει διεστραμ-
μένα ανθρώπινα (στη διάσημη σκηνή του 
τρία-σε-ένα μήλου) τη σκέψη ότι «Το όμορφο 
και το άσχημο είναι αποτελέσματα της ίδιας 
προσπάθειας - και το ίδιο πολύτιμα», το υπο-
κριτικό κουαρτέτο οργιάζει.

Αρκεί να σύρει ακαριαία το «δύσκαμπτο» 
ισχίο του ο Τονιάτσι για να θαυμάσεις το 
μπουφόνικο... μέγεθος του άνδρα, ενώ απ’ το 
αδελφάτο κυρίως σού πετάει τους οφθαλμούς 
έξω η Αλβανίδα (!) κι αρχικά κασκαντέρ (!!) 
Κολούτσι, μια παζολίνεια Αμαζόνα τις ποδά-
ρες (μαζί με τη μαλλούρα και τα χεράκια 
της αραχνιασμένα σαλονάτης Γκούντγουιν 
και της παιδιάστικα νευρωτικιάς Βούκοτιτς, 
αντίστοιχα) της οποίας φετιχοποιεί αξέχαστα 
ένα όπως-το-αποπλανητικό-εκ-της-όπισθεν-
στήσιμο-μηρού-και- γάμπας-γωνία-της-κας-
Ρόμπινσον-στον-«Πρωτάρη»-του-Νίκολς 

ενσταντανέ. Δεν είναι το μόνο διακειμενικό 
μπερδεψομπούτιασμα που μπορείς να κοζά-
ρεις εδώ: «Το Μεγάλο Φαγοπότι» στην 
τραπεζαρία, αλληγορικό υποκατάστατο των 
γενετήσιων πράξεων της famiglia, αποθαυμά-
ζει βρώμικα το φερώνυμο taboo-buster ορό-
σημο του Φερέρι και η έτερη παραβολή, τα 
καμώματα κόκορα που απαυτώνει τις όρνιθες, 
δεν αποκλείεται να έβαλαν ιδέες στο Ρενέ 
για το «Ο Θείος από την Αμερική», ενώ η 
ταινία πρόλαβε να τιμωρήσει στο φινάλε της 
το πλάνο ισχυρό φύλο όπως ακριβώς και το 
«The Beguiled» του Σίγκελ ένα χρόνο μετά.

Είναι αλήθεια ότι η bionda - δουλικό απο-
τελεί soft βοήθημα, και το σκετσάκι της 
έκρηξης του υπεραρσενικού με issue το… 
ελληνοαλβανικό μέτωπο μοιάζει να αυτοϊ-
κανοποιείται παράταιρα (αν και προσωπικά 
το χαίρομαι επίσης, και ως ψυχοξεγύμνωμα 
και ως προκαταρκτικό της πτώσης που επι-
φυλάσσεται στον commendatore). Κυρίως: οι 
σημερινές φεμινίστριες (οι συγκαιρινές του 
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φιλμ το λάτρεψαν, προς γνώση…) ενδέχεται 
να δουν τα θηλυκά της λυσσάρας τρόικας 
ως χαρακτηρολογικά φιγουρίνια - σκεύη 
ηδονής στις ορέξεις του δημιουργού. Και τη 
φαλλοκρατική ημιξεπέτα του χρονικού του 
«ανώμαλου» amore ως βάλε - βγάλε δραμα-
τουργικό dildo. 

Η απάντηση στα κακά αυτά κορίτσια; Η 
- γεννημένη για να χειραφετηθεί - αλόγα 
βιβλιοθηκάριος Ταρσίλα, εκείνη που προ(σ)
καλεί τον επίδοξο γαμπρό κο Παροντσίνι 
casa sua, χάνει ό,τι πολυτιμότερο έχει με τον 
άλλο αλητήριο ανάμεσα στις αγιογραφίες 
μιας μονής - ερειπίου, βάζει στη θέση της τον 
λιγούρη παπά που την πιάνει στα πράσα και 
τον προικοθήρα, φιστικώνεται ακομπλεξάρι-
στα απ’ τον κουνιάδο 01.15 καθεκάστην και 
στο… τελείωμα, ως τρόπαιο της νίκης τής - d’ 
accordo, status quo - libido και των τριών 
αδελφών, τον περιφέρει αγέρωχα, καθώς 
πρέπει στη διπρόσωπα ευπρεπή Κωλοπε-
τεινίτσα τους μαζί με τις άλλες δύο τσαού-
σες για παγωτό. «Ευνουχισμένος»; Μπορεί, 
αλλά… γλείφει ακόμα. Εσύ καταπίνεις 
(λιγάκι) και φχαριστιέσαι την «πράξη»; Έλα 
στον παππού…

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Παλιά καραβάνα, αν έχεις ήδη πάει 
μαζί του στο παρελθόν, δε θα χάσεις την 
ευκαιρία (και η αντιγηραντική δράση 
τού… όργανου του DCP έχει κάνει θαύ-
ματα στο σελιλοζικό δέρμα). Καινούργια 
κατάκτηση; Με το πόσο ντούρο είναι 
θα εκπλαγείς (άντε, αυτό το καλοκαίρι 
έστω vintage χαρά στα σκέλια σου 
μπας και δεις). Τεκνά και πιπίνια των 
multiplex, η γριά κότα έχει το ζουμί (αν 
τολμάτε, meglio stasera, θα γουστά-
ρετε).
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official trailer

imdb

link me

https://www.youtube.com/watch?v=x1LO5u-byXo
http://www.imdb.com/title/tt0067932/
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http://freecinema.gr/fragoulis-in-3/

