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Κάθε φορά που βλέπω κινηματογρα-
φικές ανασκοπήσεις έτους στην 
Ελλάδα, αισθάνομαι ή ασυγχώρη-
τος παλαιομοδίτης ή γερασμένος ή 

«πασέ» ή... παραδοσιακός κινηματογραφόφι-
λος που εξακολουθεί να ζει στην Ελλάδα και 
ακόμη αντιλαμβάνεται την έννοια της σεζόν.

Δηλαδή, τι; Επειδή έχουμε πλέον και 
multiplex σε τούτη τη χώρα, ας ξεχάσουμε το 
«μιαρό» - αν και αλησμόνητο - «Ραντεβού το 
Σεπτέμβρη» των χειμερινών αιθουσών; Sorry 
κιόλας, αλλά εγώ με αυτό μεγάλωσα, σε αυτό 
έμαθα τι θα πει σινεμά και το να εξακολουθώ 
να πιστεύω σε αυτό δε νομίζω πως με μετα-
τρέπει σε οπισθοδρομικό, ούτε και χαρα-
κτηρίζει τις μονές αίθουσες της Αθήνας (και 
όχι μόνο) σε... ζόμπι της κινηματογραφικής 
αγοράς του τόπου!

Αρχικά και για λόγους... κλιματολογικούς, 
στην Ελλάδα η «χρονιά» πατούσε pause 
το καλοκαίρι και έπαιρνε ξανά μπρος, για 

μια νέα σεζόν, στο τέλος του Αυγούστου 
(αν ήμασταν τυχεροί), με ό,τι καραμπινάτο 
έπαιζε στα... States το καλοκαίρι (κάτσε μην 
έρθει και πάλι αυτή η εποχή...). Οι πολυκινη-
ματογράφοι μάς έκαναν Αμερικάνους; Αυτή 
την «κληρονομιά» επιζητούμε για το μέλ-
λον των αιθουσών; Όχι, δεν το παίζω και... 
Κηλαηδόνης του χειμερινού σινεμά, αλλά 
κάποιες παραδόσεις είναι όμορφο να της 
τηρούμε. Όπως είναι αναγκαίο να προστα-
τεύσουμε τις μονές αίθουσες της «γειτο-
νιάς» μας. Αυτές που δουλεύουν ακόμη, αντι-
μετωπίζοντας την ελληνική κινηματογραφική 
πραγματικότητα σαν σεζόν.

Με άλλα λόγια, μην περιμένεις να δεις ποτέ 
τέτοιου τύπου ανασκοπήσεις από το FREE 
CINEMA. Από σεβασμό σε αυτό που αγά-
πησα, όπως το έμαθα. Ευχαριστώ.

Editorial
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Hλίας Φραγκούλης

http://www.iliaskyriazis.com/
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Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΙ (2012)
(LIFE OF PI)

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας Ινδός και 
ναυαγεί με κάτι ζωάκια. 
Άγρια. Αν τον έτρωγαν, δε 
θα το συζητούσαμε τώρα. 
Ουπς! Σου είπα όλη την 
ταινία, ε;

20 δεκεμβριου 2012 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Δραματική Περιπέτεια

Σκηνοθεσία 
Ανγκ Λι

Καστ 
Σουράτζ Σάρμα, 
Ιρφάν Καν, 
Αντίλ Χουσέιν, 
Ταμπού 

Διάρκεια 
127’

Διανομή  
ODEON

του Ηλία Φραγκούλη

Νεαρό αγόρι που χάνει την οικογένειά του σε ναυά-
γιο, υποχρεώνεται να μοιραστεί μια σωστική λέμβο 
μαζί με μια ατίθαση και πεινασμένη τίγρη!

Ο Ανγκ Λι είναι ένας σκηνοθέτης που δεν μπορώ να κατα-
λάβω! Καμία ταινία του δε μοιάζει με την επόμενη που θα 
γυρίσει, τίποτε χαρακτηριστικό ή αναγνωρίσιμο δε σου δηλώ-
νει την ταυτότητά του και το αποτέλεσμα των φιλμικών του 
αναζητήσεων δεν είναι πάντοτε επιτυχημένο. Η τελευταία 
του ταινία, το «Taking Woodstock» (2009), ήταν μια ανώδυνη 
φάρσα με background εκείνη τη συναυλία του καλοκαιριού 
του ‘69, επιλογή τυπικά εκκεντρική για ένα σκηνοθέτη που 
γεννήθηκε στην... Ταϊβάν! Ακατανόητα πράγματα...

Αυτή τη φορά, ο Λι καταπιάνεται με το ομώνυμο best seller 
του Γιαν Μαρτέλ, ένα παραμύθι συμβολισμών όπου συγκρού-
ονται το μαγικό με το ρεαλισμό, μέσα από την εξιστόρηση 
της περιπέτειας ενός 16χρονου Ινδού (ενήλικα και οικογε-
νειάρχη, πλέον, κατοίκου του Καναδά), επιζώντα ναυαγίου 
που τον άφησε ορφανό, σε μια σωστική λέμβο, μαζί με μια 
ζέβρα, έναν ουρακοτάγκο, μια ύαινα και μια τίγρη! Όταν το 
νεαρό αγόρι και η τίγρη μείνουν οι τελευταίοι έμψυχοι επιβά-
τες αυτής της λέμβου, στη μέση του πουθενά ενός ωκεανού, 
αρχίζουν τα δύσκολα...

Έχει προηγηθεί μια καλοδουλεμένη και σχεδόν χιουμορι-
στική αφήγηση του πρότερου βίου του νεαρού Πι (το «χαϊ-
δευτικό» του... Piscine Molitor, διότι ο θείος αγαπούσε τις 
πισίνες και ιδιαιτέρως εκείνη τη συγκεκριμένη στη Γαλλία!), 
που «ζωγραφίζει» σε ότι αφορά στο χαρακτήρα του και, 
κυρίως, στη θρησκευτική αφοσίωσή του προς... τον Αλλάχ, 
το Χριστό και το Βούδα μαζί (σχεδόν αναιρώντας, τελικά, 
την όποια έννοια της Πίστης). 

Η συνέχεια αποτελείται από μια συρραφή πανέμορφων 
εικόνων που αυτοθαυμάζονται σαν τεχνολογικά επιτεύγματα 
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του ψηφιακού σινεμά, με το καλύτερο - και 
πιο ουσιαστικό στη χρήση - 3D θέαμα που 
έχουμε δει στη μεγάλη οθόνη από την εποχή 
του σκορσεζικού «Hugo». Η ομορφιά είναι ο 
απόλυτος στόχος και ο Ανγκ Λι χειρίζεται το 
μέσο του κινηματογράφου σαν έναν καμβά 
φαντασίας, που ενίοτε αλλάζει μέχρι και το 
aspect ratio του (!), σα να παίζει με τη συνή-
θεια του βλέμματός σου πάνω στο στάνταρ 
φιλμικό καρέ. Ακόμη και στις πιο απειλητι-
κές στιγμές οργής της Φύσης, η ομορφιά των 
εικόνων είναι εκείνη που «καπελώνει» κάθε 
δεύτερη σκέψη και δεν επιτρέπει στο πνεύμα 
να προλάβει την όποια δεύτερη ανάγνωση 
του έργου. Από το ναυάγιο, μέχρι τη «βροχή» 
ενός σμήνους ψαριών και το αλλόκοτο πλωτό 
«νησί» των μυριάδων σουρικάτων, η «Ζωή 
του Πι» κρύβει σεκάνς που κατά τη διάρκεια 

της προβολής θα απολαύσεις ρεαλιστικά 
ανάγλυφες, μπροστά στα ίδια σου τα μάτια, 
έχοντας τη σιγουριά πως θα συνοδεύσουν τη 
μνήμη σου για χρόνια.

Αυτό που, μοιραία, θα σου λείψει από την 
ταινία του Λι είναι το πραγματικό θέμα που 
επιτρέπει στο όλο project να... επιπλέει. 
Πού θέλει να καταλήξει ο «ποιητής»; Τι μας 
διδάσκει τούτο το «παραμύθι»; Ήταν αυτή η 
εξιστόρηση προϊόν της φαντασίας του ήρωα 
και μια συγκάλυψη της ακόμη πιο τρομα-
κτικής αλήθειας γύρω από το ναυάγιο; Δε 
γνωρίζω ποια οδό ακολουθεί το ίδιο το βιβλίο 
στην αφήγησή του. Ο Λι επιλέγει να αιω-
ρείται κάτι το διφορούμενο γύρω από την 
απάντησή του, το οποίο θα διχάσει και την 
αντίληψη των θεατών. Μερικοί μπορεί να 
μείνουν ικανοποιημένοι από την ελευθερία 
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της επιλογής, άλλοι θα πολεμήσουν για να 
πείσουν το «αντίπαλο μέτωπο» πως εκείνοι 
έχουν δίκιο, λιγότεροι θα μείνουν στα κυριο-
λεκτικά λόγια που ξεστομίζουν οι ήρωες του 
έργου, δίχως ίχνος αμφιβολίας. Οι πάντες 
μπορεί να είναι σωστοί. Προσωπικά, θα 
προτιμούσα τη μαγεία μιας τίμιας απάντη-
σης. Ή θα πρότεινα στον Ανγκ Λι να δει πώς 
χειρίστηκε ένα παρόμοιο ζήτημα ο Ταρσέμ με 
το «The Fall» (2006). Το οποίο, στην τελική, 
είχε και μεγαλύτερους... όρχεις στο παραμυ-
θένια ρεαλιστικό και εικαστικό μέρος της 
οπτικοποίησής του. Πόσο ειρωνικό. Το ίδιο 
γραφείο διανομής είχε επιλέξει να εξοστρα-
κίσει εκείνο το φιλμ στη... straight to DVD 
διανομή! 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Απόλυτα εντυπωσιακές εικόνες, υψηλή 
αισθητική, τέλεια ποιότητα στο 3D. Μια 
ταινία που θα παρακολουθείς στη μεγάλη 
οθόνη λες και σου έχει κάνει μάγια! 
Επιτέλους, μετά από μια δεκαετία (του-
λάχιστον), ένας Ανγκ Λι που μπορείς να 
εμπιστευτείς ξανά.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.lifeofpimovie.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gb7MtobXvCY
http://www.imdb.com/title/tt0454876/
https://www.facebook.com/LifeofPi
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ΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ 
(2012)
(THE ANGELS’ SHARE)

Είδος 
Δραματική Κομεντί

Σκηνοθεσία 
Κεν Λόουτς

Καστ 
Πολ Μπράνιγκαν, 
Τζον Χένσο, 
Γκάρι Μέιτλαντ, 
Τζάσμιν Ρίγκινς

Διάρκεια 
101’

Διανομή  
FEELGOOD

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Ο Ρόμπι γλίτωσε στο τσακ τη φυλακή, έγινε πατέρας 
και αποφάσισε ν’ αλλάξει τη ζωή του προς το καλύ-
τερο. Ο κοινωνικός λειτουργός που τον αναλαμβάνει 
τον συστήνει στον αριστοκρατικό κόσμο της δημιουρ-
γίας, γευσιγνωσίας και συλλογής εκλεκτών ουίσκι, 
και ο Ρόμπι βλέπει (άπλετο) φως στην άκρη του τού-
νελ…

Η δουλειά του Λόουτς πάντα φέρει ευδιάκριτη την υπογραφή 
του, όντας ανυποχώρητα κοινωνικά συνειδητοποιημένη, αν 
και όχι απαραίτητα πολιτικά ορθή. Με σταθερή πυξίδα του τα 
λάθη και τα πάθη συνηθισμένων ανθρώπων, που σπρώχτηκαν 
και παλεύουν να επιβιώσουν στο περιθώριο, της κοινωνίας, 
της οικονομίας ή της Ιστορίας. Ωστόσο, αυτή η απρόσκοπτη 
κοσμοαντίληψή του δεν τον περιορίζει. Δεινός πλάστης σπα-
ρακτικών δραμάτων («Ladybird Ladybird», «Το Όνομά μου 
Είναι Τζο»), συχνά πυκνά αποδεικνύεται και θαυματουργός, 
με τον δικό του ιδιαίτερο και ξεχωριστό τρόπο προσέγγισης, 
και σε άλλα - δε θα έλεγες του γούστου του - κινηματογρα-
φικά είδη: σαν τη ρομαντική κομεντί (με τις ερωτικές σκη-
νές γυρισμένες, θαρρείς, από ατρόμητο, απενοχοποιημένο 
20άρη) «Ένα Τρυφερό Φιλί», ή το νεανικό δράμα (έτσι όπως 
ποτέ δεν το διανοήθηκε το Χόλιγουντ) «Sweet Sixteen».

Αυτό το τελευταίο, βραβευμένο στα Φεστιβάλ του Σαν 
Σεμπαστιάν (Βραβείο Κοινού) και των Καννών (Βραβείο 
της Επιτροπής), καθώς και στα σκοτσέζικα BAFTA (Πρώ-
του Ανδρικού Ρόλου και Σεναρίου) πόνημά του, αποτελεί μια 
ακόμα εξόρμησή του σε αναπάντεχα κινηματογραφικά μονο-
πάτια. Ή αλλιώς, τη δική του εκδοχή μιας gross – out κωμω-
δίας, από εκείνες, δηλαδή, που δε φοβούνται το αθυρόστομο, 
σκατολογικό χιούμορ! Έτσι, η καθομιλουμένη αργκό δε λογο-
κρίνεται, και τα «μ***ί», «μ***ιά», «γ**άω», «γ**ώ», «γ***σι», 
«γ***σου» πάνε σύννεφο, ενώ καταναλώνονται ευφάνταστα 
αηδιαστικά κοκτέιλ (σαν εκείνο με βασικά συστατικό το ουί-

20 δεκεμβριου 2012

η γνωμη του mr. klein

Είναι κάτι Σκοτσέζοι και 
πίνουν και βρίζουν και 
πίνουν και βρίζουν και 
πίνουν και βρίζουν και 
πίνουν και βρίζουν και 
πίνουν και βρίζ...



PAGE 11 

σκι και τις… ροχάλες), ο Άλμπερτ (Μέιτλαντ) 
σου τρίβει αδιάντροπα στη μούρη την επι-
κίνδυνη (για τον εαυτό του και τους άλλους) 
ατζαμοσύνη, την εξωφρενική ημιμάθεια και 
τις ανεκδιήγητες… κάλτσες του, και σκοτσέ-
ζικα κιλτ σηκώνονται με θράσος για να απο-
καλύψουν στην προσβλητική αστυνομία τη 
δυσάρεστη, γυμνή «αλήθεια».

Προηγουμένως, όμως, ο Λόουτς, με τη συμ-
βολή όλης της θαυμάσιας ερμηνευτικής 
του ομάδας, αλλά κυρίως του αφοπλιστι-
κού Μπράνιγκαν (που δεν παύει στιγμή 
να εκπλήσσει επιβλητικά ως Ρόμπι, αντι-
παραβάλλοντας την ασφαλή, αγορίστικη 
εμφάνισή του με την απειλητική, μάτσο 
συμπεριφορά του, την ικανότητά του για 
ορμητική, ανεπιφύλακτη τρυφερότητα με 
τα ασυγκράτητα βίαια ξεσπάσματά του), 
έχει φροντίσει να γειώσει καταλυτικά τα 
δρώμενα. Με σημείο εκκίνησης τους τίτλους 
αρχής, όπου καθένας από τους ήρωές του 
ακούει στο δικαστήριο το πώς και γιατί της 
ποινής που του αναλογεί για τις παραβάσεις 
ή τα εγκλήματά του, και επόμενους σταθμούς 
τον αιματηρό καυγά του Ρόμπι στο νοσοκο-
μείο, τις απειλές που δέχεται από τον πατέρα 
της κοπέλας του στο αυτοκίνητο, και την 

αποστομωτικά δραματική συνάντησή του με 
το θύμα του, ο Λόουτς αφενός ξεμπροστιάζει 
τον μέσο όρο της κοινωνίας, που με ή χωρίς 
πειστική δικαιολογία αρνείται πεισματικά να 
δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στα πεταμένα 
στα άκρα της, συχνά χαρισματικά, παιδιά 
της, και αφετέρου φωτίζει το διττό και αμφι-
λεγόμενο, κάθε άλλο παρά αθώο γκρίζο του 
χαρακτήρα των τελευταίων.

Καθώς το φιλμ προχωρά - και εκφράζει όλο 
και περισσότερο τις κωμικές διαθέσεις του 
- δεν προκαλεί τρανταχτά γέλια, αλλά ένα 
ακούραστο, γεμάτο, διεγερτικά γνωρίζον μει-
δίαμα. Γιατί όταν μπαίνει στο παιχνίδι το ουί-
σκι, η εμμονή και η διακίνηση ασύλληπτων 
εκατομμυρίων που αυτό προκαλεί σοκάρουν, 
σαφώς, περισσότερο από τα προαναφερ-
θέντα gross – out επεισόδια της... διπλανής 
πόρτας. Έτσι, διακριτικά και έμμεσα, σχολιά-
ζεται ειρωνικά (και δη σατιρικά) η παράλογη 
τάξη των πραγμάτων, που συντηρεί μια άφα-
ντη (ταμπουρωμένη στα κάστρα της;), ανώ-
νυμη και οικονομικά παντοδύναμη κάστα, 
που μέσω των εκπροσώπων της στην πεζή 
καθημερινότητα όλων των άλλων, μπορεί να 
αγνοεί, να προσπερνά ή να καταπατά κατά 
βούληση νόμους και κανόνες, όχι για να επι-
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Απλό, αθόρυβο και απέριττο σινεμά, με 
αναπάντεχο κωμικό ταμπεραμέντο, που 
θα σου φτιάξει τη διάθεση και (αν το αφή-
σεις) θα σου ακονίσει το μυαλό, χωρίς, 
ωστόσο, να κατατάσσεται στις κορυφαίες 
ταινίες του Λόουτς. 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

βιώσει, αλλά για να εξασφαλίσει μια υλική, 
φευγαλέα απόλαυση. 

Μη βιαστείς, όμως, να βγάλεις συμπερά-
σματα. Επιτρέποντας στο Ρόμπι να εξασφα-
λίσει μια καλύτερη ζωή (αλλά και μια υλική, 
φευγαλέα απόλαυση) για τον εαυτό, την 
οικογένεια και τους φίλους του, εκμεταλ-
λευόμενος την «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα» 
νοοτροπία της αριστοκρατίας του ουίσκι, σαν 
εναλλακτικός, σύγχρονος (και συνονόματος) 
Ρομπέν των Δασών, ο Λόουτς κρατά το διά-
λογο για τον καταμερισμό της ευθύνης και 
της ενοχής ανοιχτό. Κλείνοντας κατάμουτρα 
την πόρτα σε ασπρόμαυρα, κοντόφθαλμα 
διπολικά κλισέ του τύπου «κακοί» πλούσιοι, 
«καλοί» φτωχοί, «π****να» κοινωνία, «θεά» 
ατομικότητα.

https://www.facebook.com/pages/The-Angels-Share/132178800243332?ref=ts&fref=ts
http://www.sixteenfilms.co.uk/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pWwKDTl24Fs
http://www.imdb.com/title/tt1924394/
https://www.facebook.com/pages/The-Angels-Share/132178800243332?ref=ts&fref=ts
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https://www.facebook.com/pages/freecinemagr/114308348692384
http://www.youtube.com/user/freecinemagr
http://www.youtube.com/user/freecinemagr
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ (2012)
(PAPADOPOULOS & SONS)

Είδος 
Κομεντί

Σκηνοθεσία 
Μάρκος Μάρκου

Καστ 
Στίβεν Ντιλέιν, 
Γιώργος Χωραφάς, 
Τζόρτζια Γκρουμ, 
Κόζιμα Σορ

Διάρκεια 
105’

Διανομή  
HOLLYWOOD 
ENTERTAINMENT

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Αυτοδημιούργητος εκατομμυριούχος Ελληνοκύπριος 
του Λονδίνου χάνει τα πάντα εξαιτίας της οικονο-
μικής κρίσης. Αναγκάζεται να επικοινωνήσει μετά 
από καιρό με τον αδελφό του, αφού μοιράζονται το 
μοναδικό περιουσιακό του στοιχείο που δεν μπορεί 
να κατασχεθεί και αποφασίζουν ν’ ανοίξουν ξανά το 
οικογενειακό τους εστιατόριο, παρά τις αντιθέσεις 
τους.

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του μεγαλωμένου στην 
Αγγλία Μάρκου Μάρκου, είναι μια επαγγελματική δουλειά, 
καλοφτιαγμένη, με προσεγμένη παραγωγή και μια διάθεση 
που προσπαθεί να ταιριάξει ένα τυπικό κινηματογραφικό 
παραμύθι με το σήμερα και την αίσθηση της ελληνικής 
ταινίας με τη βρετανική εργατική κομεντί. Ο Μάρκου για να 
αφηγηθεί την ιστορία των δύο διαφορετικών αδελφών, του 
πλούσιου και του φτωχού, που επανασυνδέονται μέσα στην 
κρίση χάρις σε ένα μαγαζί fish n’ chips, έχει στη διάθεσή του 
δύο καλούς ηθοποιούς που κρατούν το φιλμ, τον Στίβεν Ντι-
λέιν - έστω κι αν δε μοιάζει στο παραμικρό με Έλληνα - και 
το Γιώργο Χωραφά.

Δεν μπορείς να κατηγορήσεις το Μάρκου για το ότι έχει 
κάνει μια «ελληνική» ταινία με τη διάθεση νοσταλγίας του 

20 δεκεμβριου 2012

η γνωμη του mr. klein

Γκρηκ πάουερ, μπρο. 
Νία Βαρντάλος, ητ σιτ, 
δέι καν ντου ιτ ιν Λόντον 
του, καμ ον, όπα συρτάκι 
ντανς, δε μπερθ οφ κάλ-
τσουρ, ρε!
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Έλληνα του εξωτερικού. Κάτι παρόμοιο είχε 
κάνει και η Νία Βαρντάλος με τον «Γάμο αλά 
Ελληνικά», όμως, τότε, παρά την παράθεση 
στερεοτύπων, η ταινία είχε βρει τη σωστή 
στιγμή και το κωμικό timing ώστε ν’ αγγίξει 
το κοινό και να πετύχει. Στην περίπτωση 
της ταινίας του Μάρκου, απλώς δεν υπάρ-
χει ίχνος έκπληξης. Από τη στιγμή που θα 
αρχίσει μέχρι που θα τελειώσει, το σενάριο 
και οι συμπεριφορές όλων των χαρακτήρων 
μοιάζουν σα να βγήκαν από εγχειρίδιο κλισέ. 
Ο αυστηρός και μονόχνωτος εκατομμυριού-
χος, η κακομαθημένη κόρη, το «ελεύθερο 
πνεύμα» γιος, ο ανεύθυνος αδελφός, η κρίση 
στις σχέσεις, ακόμη και μια αρρώστια που 
θα δώσει τον δραματικό τόνο για την τελική 
συμφιλίωση.

Καμία πρωτοτυπία, τίποτα που ν’ ανατρέπει 
τη συνταγή. Και το φινάλε... με τους χορούς 
και τα τραγούδια, είναι πάρα πολύ παλιό για 
έργο που βγαίνει στο τέλος του 2012. Στο 
εκτός Ελλάδας κοινό της ταινίας, οι μουσικές 

επιλογές «opa opa ta mpouzoukia» μπορεί 
να φαίνονται χαριτωμένες και ethnic, όμως, 
προσωπικά, μου φάνηκαν απλώς κουραστικά 
γραφικές.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Χαρακτήρισες «ταινιάρα» τον «Γάμο αλά 
Ελληνικά»; Δε θα περάσεις κι άσχημα. Αν, 
όμως, σου βγαίνει σωματική αντίδραση 
και αλλεργία με κακά σπυριά όποτε ακούς 
syrtaki dance, γιατί να δοκιμάσεις την 
αντοχή των νεύρων σου; 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

https://www.facebook.com/Papadopoulosandsons
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=m-L2gvX7aek
http://www.imdb.com/title/tt2006810/
https://www.facebook.com/Papadopoulosandsons
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ΣΑΜΜΥ 2 (2012)
(SAMMY’S AVONTUREN 2)

Είδος 
Animation

Σκηνοθεσία 
Μπεν Στάσεν  

Διάρκεια 
92’

Διανομή  
VILLAGE FILMS

του Άγγελου Μαύρου

Αρσενική καρέτα και τάλε κουάλε κολλητός καθο-
δηγούν σε ατόλη χελωνάκια που βγήκαν απ’ τ’ αυγό 
ώσπου, μαζί με τσίου αστακό, πιάνονται παράνομα 
από τράτα και πουλιούνται σε manager - λέρα μου-
ράτου ενυδρείου στο Ντουμπάι. Εκεί, ιππόκαμπος 
- γκάνγκστερ κάνει κουμάντο με (και καλά) σχέδιο 
φευγιού για όλα τα αλιεύματα, ενώ το ντούο μπέμπη-
δων ψάχνεται υποβρυχίως. Θα ξαναβρεθούν και δη 
στην ελευθερία; 

Γιατί «Εδώ δεν είναι παράδεισος, είναι φυλακή», που λέει 
κι ο, σε ανύποπτο χρόνο κοροϊδευτικά μιμούμενος τις ρεβε-
ράντζες του διευθυνταρά οικοδεσπότη, πιγκουίνος της ται-
νίας. Καθόσο ευπρόσδεκτο το οικοακτιβιστικό Gulf Stream 
που ζέσταινε και το προπέρσινο, πρώτο τρεχαντήρι αυτού 
του βελγικού cartoon franchise, σε βγάζει ενίοτε και ρηχά, 
ωστόσο. Φταίει, καταρχήν, η μπουγιαμπέσα όπου κάνεις 
παπάρα χαρακτήρων και μοτίβων απ’ το «Ψάχνοντας τον 
Νέμο» (το κλου βαβούρας αποχωρισμού απροστάτευτου 
βλασταριού από κηδεμόνα, το πατιρντί απεργαζόμενου «την 
κάνουμε», ο πειραγμένου μυαλού συνοδοιπόρος – εδώ η 
τριχασμένη προσωπικότητα ενός... Rock Lobster) μέχρι το 
«Καρχαριομάχος» (ο ρόλος Νονού που έχει σούζα αυτή την 
ποντισμένη «Μαδαγασκάρη») μέσω του «Happy Feet» (η 

20 δεκεμβριου 2012

η γνωμη του mr. klein

Χελωνάκια. Που μιλάνε 
ελληνικά. Και πάνε Ντου-
μπάι. Αυτό με το τέλος 
του κόσμου, μήπως να το 
ξανακουβεντιάσουμε;
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μικρή ροζ Octopussy, το ψευδό νεκρόψαρο - 
ατραξιόν και η πανδαισία χρωμάτων ψαριών 
και ύφαλου, που (όσο κι αν δεν κάνoυν σχέ-
δια - κρύσταλλο στο Η2Ο α λα Pixar) «στέλ-
νουν» το θεατή - δύτη επιφανείας υπερά-
νετα. Κοινώς, ο Σάμμυ βγαίνει απ’ το καβούκι 
του αλλά δεν τρώει όλες τις τσούχτρες ούτε 
είναι ταρταρούγα πρώτης ποιότητας. Γιαν-
νάκη, όχι στα βαθιά, παιδί μου...

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Το family κοπάδι αγκιστρώνεται εδώ από 
κάθε άποψη. Οι κέφαλοι του κινούμενου 
σχεδίου συχνά θα μυριστούν το «Σενεγά-
λης». Και θυμηθείτε: όχι σκουπίδια, όχι 
πλαστικά σε θάλασσες και ακτές!

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

οικογένεια black and white «Αυτοκρατόρων» 
και το εύρημα με τα παγάκια – δεσμά των 
αντιφρονούντων του δερβέναγα).

Έτερα όχι στον αφρό ή χρόνια ελλιμενισμένα 
δείγματα εδώ αποτελούν η scuba στολή των 
μουσικών μοντάζ ή cues (με το «Tu Vuo Fa 
L’ Americano» ως παραπομπή στο Μαφιόζο 
δυνάστη να φουντάρεται μοιραία στη μετα-
γλωττισμένη - μόνο - εκδοχή της ημεδαπής), 
το εκθετήριο μούλτι κούλτι ειδών (που πάει 
στον πάτο στα τσιράκια - χέλια Γαλλίας και 
στο παθιάρικο ζεύγος των σαργών Μεξικού) 
και το όχι πάντα λάδι ελληνικό σπικάρισμα, 
που σερβίρει κατεψυγμένα έτι περαιτέρω 
κάποια λεκτικά γκαγκ του γλυκού νερού, 
ούτως ή άλλως. Αυτό το δεύτερο μπανάκι 
από τη Μπενελούξ ως φιλοϊχθυακών διδαγ-
μάτων (προσέξτε το αηδές ξεψάχνισμα των 
μαλακοστράκων απ’ τους πελάτες του εστια-
τορίου τού aquarium) χιούμορ περιπέτεια «η 
ισχύς εν τη ενώσει» απόδρασης δε βουλιάζει 
ποτέ, πάντως, κυρίως αν θεωρείς εαυτόν του 
υγρού στοιχείου. Εξού και είναι... σουπιά η 
επίθεση των γλάρων στο γρι γρι με κουτσου-
λιές, η καταδίωξη αμφιβίων από τα μπαρα-
κούντα απ’ την Ποσειδωνία μέχρι και τους 
αεραγωγούς, ο Κυπριακού αξάν κάβουρας, η 

http://www.sammy2themovie.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=15QYqq8yQuM
http://www.imdb.com/title/tt2288005/
https://www.facebook.com/aventurileluisammy2?fref=ts
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http://freecinema.gr/fragoulis-in-3/

