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Ελληνικό σινεμά πίνει, ελληνικό σινεμά 
κερνάει! Τον τελευταίο καιρό, η διανομή 
και οι Έλληνες δημιουργοί προβάλλουν 
με ιδιαίτερο ζήλο την τάση αποξένω-

σής τους και από την κριτική αλλά και από το 
κοινό. Θα μου πεις, τι λειτουργεί σωστά σε αυτή 
τη χώρα και γιατί κάθεσαι και ασχολείσαι... Από 
επαγγελματικό βίτσιο, ίσως;

Πριν από μερικές εβδομάδες, η ταινία... της 
σοκολάτας δεν προβλήθηκε για τους Έλλη-
νες κριτικούς. Απαξίωση από τη μία, ήξεραν τι 
έβγαζαν από την άλλη. 120.000 και κάτι ψιλά σε 
εισιτήρια μέχρι σήμερα. Σου λέει, «αυτό είναι, 
λύσαμε το πρόβλημά μας, γάμα τους κριτικούς». 
Όχι ακριβώς. «Μια Νύχτα στην Αθήνα». 
Δημοσιογραφική προβολή... ούτε κατά διάνοια, 
πρεμιέρα σε τέσσερις κινηματογράφους, εισιτή-
ρια πρώτου τετραημέρου... 236. Σύνολο. Τετραη-
μέρου. Αυτό δεν είχε σοκολατένιες καρδούλες...

Σήμερα βγαίνει στις αίθουσες ο «Ακάλυπτος», 
του οποίου η δημοσιογραφική προβολή ακυρώ-
θηκε κυριολεκτικά στο παρά πέντε, για «τεχνι-
κούς λόγους». Εδώ, τουλάχιστον, το γραφείο δια-
νομής αποφάσισε να χειριστεί το θέμα κάπως πιο 
ευαίσθητα και χαλαρά κι έστειλε προσκλήσεις 

για την επίσημη πρεμιέρα μέσω mail. Τι τα θες, 
όμως, όταν σε καλούν να δεις ταινία στην οποία 
πρωταγωνιστεί ο Πέτρος Φιλιππίδης... 
Μέσα στο όλο «χαρμόσυνο» κλίμα για το ελλη-
νικό σινεμά, η ντόπια Ακαδημία Κινηματογρά-
φου ανακοίνωσε την Τρίτη τις υποψηφιότητες 
για τα φετινά της βραβεία, συμπεριλαμβάνοντας 
ταινίες που έχουν δει... μονάχα τα μέλη της. 
Και που δεν έχουν διανεμηθεί ακόμη; Δεν είχαν 
τι άλλο να προτείνουν οι άνθρωποι, απ’ όπου 
έβρισκαν ψήφιζαν, μεταξύ τους καταναλώνεται 
το event, άλλωστε, ρώτα έναν κανονικό άνθρωπο 
να σου πει αν ξέρει τι είναι αυτά τα βραβεία και 
ποιο φιλμ κέρδισε πέρσι και θα κληρώσουμε 
εμείς τετραήμερη κρουαζιέρα στα νησιά, καλο-
καίρι έρχεται, να γουστάρουμε, μωρέ. 
Το ακόμη πιο αστείο είναι η συμμετοχή των 
μελών της Ακαδημίας στην ψηφοφορία. Από 
τους 240, 104 μέλη τίμησαν το σινάφι τους και 
μπήκανε στον κόπο! Ούτε οι ίδιοι δεν τα βλέ-
πουν! Και θύμωσαν και μερικοί που ο Χριστό-
φορος Παπακαλιάτης βρέθηκε υποψήφιος στην 
κατηγορία πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη για 
το «Αν...». Έκοψε εισιτήρια με νορμάλ ταινία και 
θα τους χαλάσει την «πιάτσα», καταλαβαίνεις.

Editorial
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Hλίας Φραγκούλης

http://www.iliaskyriazis.com/


PAGE 6 | FREE CINEMA | ISSUE#53

ΠΕΡΙΠΟΛΙΑ (2012)
(END OF WATCH)

η γνωμη του mr. klein

Είναι δύο μπάτσοι στο 
Λος Άντζελες. Και τρα-
βάνε τα πάντα με κάμε-
ρες. Που κουνάνε. Κάργα. 
Όλοι Σκορσέζε θέλουνε 
να γίνουνε σε τούτο το 
ντουνιά, έλεος, πια.

14 mΑΡTΙΟΥ 2013 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Αστυνομικό Δράμα

Σκηνοθεσία 
Ντέιβιντ Έιγερ

Καστ 
Τζέικ Τζίλενχολ,  
Μάικλ Πένια,  
Άννα Κέντρικ,  
Νάταλι Μαρτίνεζ

Διάρκεια 
109’

Διανομή  
AUDIO VISUAL

Νεαρός αστυνομικός καταγράφει κάθε στιγμή της 
επαγγελματικής (και όχι μόνο) καθημερινότητάς του 
στους επικίνδυνους δρόμους του Λος Άντζελες, καθώς 
και κάθε πτυχή της σχέσης του με τον συνεργάτη και 
καρδιακό του φίλο.

Στην αρχή, όταν βλέπεις ότι βλέπει η κάμερα ενός περιπολι-
κού, υπό τον ήχο off camera λογυδρίου για το τι εστί νόμος και 
τι αστυνομικός, νομίζεις ότι είσαι αντιμέτωπος με video game 
καταδίωξης. Μετά, όταν οι δύο αστυνομικοί βγαίνουν από 
το όχημά τους και αναλαμβάνουν δράση, έχεις την αίσθηση 
πως παρακολουθείς αυτοσχέδιο, homemade HD video. Και 
αυτό δεν είναι κακό, αφού τούτο ακριβώς υποτίθεται πως 
είναι η ταινία: το χειροποίητο, προσωπικό video ημερολόγιο 
ενός ακόμα φρέσκου, με άγνοια κινδύνου, και δη ιδεαλιστή 
αστυνομικού, γυρισμένο με μια χούφτα ευέλικτες κάμερες 
και μικροκάμερες τελευταίας τεχνολογίας. Καθώς όλες αυτές 
είναι είτε κρατημένες στο χέρι, είτε καρφιτσωμένες στα 
πουκάμισα του πρωταγωνιστικού, αστυνομικού ντουέτου, το 
αποτέλεσμα είναι μια συνέχεια από (άψογα μονταρισμένες 
βέβαια) ακατέργαστες, ωμές, σφόδρα κουνημένες εικόνες, 
τραβηγμένες από κάθε πιθανή και απίθανη γωνία λήψης.

Αν είσαι εξοικειωμένος (και αν παίζεις στα δάχτυλα το 
smartphone, το tablet, ή την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 
σου, ήδη είσαι) με τέτοιου είδους «φτιάχ’ τες μόνος σου», άμε-
σες εικόνες, θα συνηθίσεις γρήγορα το θέαμα. Ίσως ακόμα και 
να ξεχάσεις πως παρακολουθείς ταινία μυθοπλασίας. Αν, αντί-
θετα, ανήκεις σε μια πιο… κλασική, περισσότερο ή λιγότερο 
τεχνολογικά αγράμματη γενιά θεατών, μπορεί και να πέσεις 
στα πατώματα από τη ζαλάδα. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο 
ασυμβίβαστος ρεαλισμός τούτου του τέταρτου σκηνοθετικού 
πονήματος του - ανατόμου της ποικιλότροπης, αλλά χαρακτη-
ριστικής βίας της πιο φημισμένης μεγαλούπολης της αμερι-
κανικής Δύσης - Έιγερ (σεναριογράφου του «Μέρα Εκπαί-

της Ιωάννας Παπαγεωργίου
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δευσης») πληγώνεται ανεπανόρθωτα όποτε, 
συχνά πυκνά, στο κάδρο μπαίνει σφήνα, σε 
πρώτο πλάνο, το όπλο κάποιου πρωταγωνι-
στή και καθοδηγεί, σταθερά, το βλέμμα. Οι 
νέοι θα νιώσουν πως παίζουν εκ περιτροπής 
«Doom» ή «Half Life2» ή κάποιο άλλο, ανά-
λογης λογικής video game και θα αρχίσουν να 
αναζητούν control να μάθουν τι άλλα όπλα 
διαθέτουν, πόσες σφαίρες τους περισσεύουν 
και πόσες ζωές έχουν ακόμα. Οι παλιοί ή που 
θα μπορούν να ανοίγουν τα μάτια τους για 
μερικά δεύτερα, ή που (αν έχουν γλιτώσει τη 
ζαλάδα) θα σκουντούν την παραζαλισμένη 
παρέα τους, για να την ειδοποιούν πότε είναι 
ασφαλές να ανοίξουν τα μάτια.

Είναι πραγματικά απορίας άξια η εν λόγω, 
παραλίγο εγκληματική σκηνοθετική επιλογή, 
ιδιαίτερα στην εξαιρετικά δραματική, τελική 
αναμέτρηση και ενώ έχει ήδη αποδειχθεί 
τραγικά αποτυχημένο πείραμα ακόμα και σε 
ταινίες βασισμένες σε video games (θυμάσαι 
το εξωφρενικά ανεκδιήγητο τελευταίο εικο-
σάλεπτο του έτσι κι αλλιώς ανεκδιήγητου 
«Doom», καλή ώρα;). Τι να πω; Κανείς δεν 
είναι τέλειος. Και αυτή η «Περιπολία» διαθέ-
τει αιχμηρή ειλικρίνεια τόσο στους απτούς, 
διττούς, ανθρώπινους χαρακτήρες (και ουχί 
ήρωές) της, όσο και στις ερμηνείες σύσσω-
μων των ηθοποιών της. Σε τέτοιο βαθμό που 
μπορεί και να κάνεις τα στραβά μάτια στις 
αδυναμίες της. Εξάλλου, ούτε αγιοποιεί την 
αμερικανική αστυνομία, το FBI ή τους λει-

τουργούς τους, ούτε εκβιάζει κάποιου είδους 
happy end. Ωστόσο, αναπάντεχα, επιλέγει να 
βάλει τελεία όχι με τα δάκρυα του πόνου της 
απώλειας. Αλλά με τα δάκρυα των τραντα-
χτών γέλιων της χαράς. Που γεννιέται από το 
τίποτα. Αιφνίδια. Σε μια μικρή, απλή στιγμή 
ρουτίνας. Και είναι αυτή που μας λυτρώνει 
και μας δένει για πάντα με το συνάνθρωπο. 
Το φίλο. Που όσο ζει στη μνήμη και στη καρ-
διά μας, δεν πεθαίνει. Ποτέ.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Όχι αποκαλυπτικό, αλλά αξιοπρεπές 
αστυνομικό δράμα, που φωτίζει τις 
αναμφίβολα ανθρώπινες διαστάσεις της 
πολύκινηματογραφημένης, αμερικανικής 
αστυνομίας. Το ακραία ντοκιμαντερί-
στικο, διαρκώς λαχανιασμένο, θαρρείς, 
σκηνοθετικό του στιλ, καθώς και το περι-
στασιακό, ύπουλο φλερτάρισμά του με 
την αισθητική των video games μπορεί όχι 
μόνο να ξενίσει, αλλά και να ενοχλήσει.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.endofwatchthefilm.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mXmmC6vknDs
http://www.imdb.com/title/tt1855199/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/endofwatchmovie
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (2012)
(LORE)

Είδος 
Δράμα Εποχής

Σκηνοθεσία 
Κέιτ Σόρτλαντ

Καστ 
Σάσκια Ρόζενταλ, 
Κάι Πίτερ Μαλίνα,  
Νέλε Τρεμπς,  
Ουρσίνα Λάρντι,  
Χανς Γιόχεν Βάγκνερ

Διάρκεια 
109’

Διανομή  
SEVEN FILMS

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου 

Όταν το Τρίτο Ράιχ καταρρέει και οι γονείς της Λόρε 
φυλακίζονται ως υποστηρικτές του Φίρερ, η μόνη 
επιλογή για εκείνη και τα αδέλφια της είναι να βρουν 
τη γιαγιά τους, η οποία κατοικεί στο Αμβούργο. Με τα 
τρένα ακινητοποιημένα και ένα κλίμα ανασφάλειας, 
καχυποψίας κι αναβρασμού στο δρόμο, αυτό ακού-
γεται πολύ πιο εύκολο από ότι πραγματικά είναι. Η 
αυστηρή ανατροφή των παιδιών του πολέμου είναι, 
πλέον, και το μοναδικό όπλο για την επιβίωσή τους.

Τα «Παιδιά του Πολέμου» μιλούν γερμανικά αλλά έχουν 
τελείως διαφορετική χώρα προέλευσης. Η Αυστραλή Κέιτ 
Σόρτλαντ, αρκετά χρόνια μετά το σκηνοθετικό της ντε-
μπούτο «Somersault», επιστρέφει στον κινηματογράφο με 
μία ταινία εμπνευσμένη από μία κρίσιμη περίοδο της ευρω-
παϊκής Ιστορίας, που έχει δώσει τροφή σε άπειρες ταινίες 
με ποικίλα αποτελέσματα. Είναι, λοιπόν, αναζωογονητικό 
το γεγονός ότι, για εξαίρεση, η Σόρτλαντ δεν ασχολείται με 
την έκπτωτη ναζιστική Γερμανία ή τις ενοχές για τον Χίτ-
λερ, αλλά εξερευνά την κληρονομιά της νέας τότε γενιάς. 
Τα «Παιδιά του Πολέμου» δεν είναι μια ταινία για το Ολο-
καύτωμα ή τις εντολές που ακολούθησαν αδιαμαρτύρητα οι 
Γερμανοί της εποχής, αλλά η ιστορία πέντε ορφανών παιδιών 
μετά το τέλος του πολέμου, που όχι απλά πρέπει να επιβεβαι-
ώσουν αλλά και να αποφασίσουν πώς το παρελθόν της χώρας 
και η γαλούχηση από την οικογένεια θα επηρεάσει το μέλλον 
τους.

Η Λόρε είναι η μεγαλύτερη από τα τέσσερα αδέρφια της. 
Όταν το φασιστικό καθεστώς γκρεμίζεται, η ίδια ορίζεται 
αυτόματα υπεύθυνη για την επιβίωση των αδελφών της και 
επικεφαλής της πορείας τους προς το Αμβούργο. Η ιστορία 
στον πυρήνα της αποτελεί, ουσιαστικά, μια ιστορία ενηλι-
κίωσης και, όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση, βασίζεται 
απόλυτα στην πρωταγωνίστριά της. Η Σάσκια Ρόζενταλ, 

14 mΑΡTΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένα γκομενάκι 
και έχει τραύματα γιατί 
καταρρέει το Τρίτο το 
Ράιχ. Ή κάτι τέτοιο. Κι 
έχει και κουτσούβελα 
αδέλφια. Και κάπου πάνε. 
Θα σου’ λεγα...
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παρά το γεγονός ότι αυτή είναι η πρώτη της 
εμφάνιση, μαγεύει με την ωμή δύναμη που 
καταφέρνει να μεταδώσει. Στο πανέμορφο 
πρόσωπό της εξισορροπούν ευθύνες και ευαι-
σθησία, το μίσος που κληροδοτήθηκε αλλά 
και η αμφισβήτηση του κατεστημένου. Η 
Λόρε είναι ένα παιδί του Τρίτου Ράιχ. Όταν, 
όμως, αυτό καταρρεύσει, θα πρέπει να βρει 
εκ νέου τη θέση της στον κόσμο και να ορίσει 
τους δικούς της ηθικούς κώδικες.

Η Σόρτλαντ καταφέρνει στο μεγαλύτερο 
μέρος της ταινίας να αποφεύγει αναμενόμε-
νες εξελίξεις και τις κλισέ απεικονίσεις. Για 
εκείνη έχει περισσότερο ενδιαφέρον η κινη-
ματογράφηση των συνεπειών, παρά τα ίδια 
τα γεγονότα. Για παράδειγμα, την αλλαγή 
καθεστώτος δεν τη βλέπουμε ποτέ αλλά την 
αντιλαμβανόμαστε από τις ιαχές που αντη-
χούν στο περιβάλλον και τα αποκαΐδια στην 
ατμόσφαιρα. 

Παράλληλα, η σκηνοθέτις δίνει ιδιαίτερη 
έμφαση στην αποτύπωση της φύσης. Όταν 
η υπάρχουσα δομή καταρρέει, η φύση απο-
κτά το ρόλο μιας απρόσμενης σταθεράς, 
που άλλοτε βοηθά και άλλοτε εμποδίζει την 
αποστολή της Λόρε, αποκτώντας λυρικές δια-
στάσεις. Τα «Παιδιά του Πολέμου» δεν είναι 
μια ακόμα τυπική ταινία για την πτώση του 
Τρίτου Ράιχ και αυτό φαίνεται σε κάθε άψογα 
κινηματογραφημένο πλάνο.

Δυστυχώς, κάποιες εξελίξεις της υπόθε-
σης είναι περισσότερο προφανείς από όσο 
θα έπρεπε. Οι καταλύτες των αποφάσεων 
κάποιες φορές δεν εμφανίζονται τόσο οργα-
νικά αλλά εκβιάζονται από ξαφνικές ανατρο-
πές, που έρχονται σε αντίθεση με τον προη-
γούμενο προσεχτικό χειρισμό του θέματος. 
Παρ’ όλα αυτά, το τέλος βάζει σε τάξη τα 
πράγματα, καθώς αποσαφηνίζει την κύρια 
θεματική της ταινίας και δίνει την πολυπό-
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ξέχνα τις ταινίες με άξονα τις τύψεις των 
Γερμανών για το ναζιστικό παρελθόν τους 
ή τις ιστορίες ανθρώπων που έμπλεξαν 
«κατά λάθος» με το καθεστώς. Τα «Παιδιά 
του Πολέμου» πρωτοτυπούν και αποτε-
λούν μια ιστορία ενηλικίωσης, μια ταινία 
για το παρελθόν που κληροδοτείται (;) 
στη νέα γενιά και τις ευθύνες των μεγα-
λύτερων. Ακόμα και όταν στραβοπατά 
στην εκτέλεση, οι προθέσεις αλλά και η 
φροντισμένη παραγωγή υποβαστάζουν 
ικανά το φιλμ και τις τελικές εντυπώσεις. 
Ίσως χρειαζόταν, όντως, μία οπτική εκτός 
Ευρώπης για να εστιάσει σε αυτές τις 
θεματικές, τελικά.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

θητη λύση, μακριά από τους κινδύνους στους 
αγρούς αλλά πολύ κοντά στην πηγή του 
προβλήματος.

Σε τελική ανάλυση, ακόμα και όταν η αφή-
γηση παραπατά, η ταινία αποζημιώνει με την 
αισθητική του αποτελέσματος ή τη μαγνη-
τική ματιά της νεαρής Ρόζενταλ. Με φροντι-
σμένη φωτογραφία και υποβλητική μουσική 
επένδυση από το Μαξ Ρίχτερ, τα «Παιδιά του 
Πολέμου» βγαίνουν κερδισμένα, αποφασίζο-
ντας να δώσουν την έμφαση σε μία παράμε-
τρο στην οποία δεν έχουν εμβαθύνει ταινίες 
ανάλογου χωροχρονικού πλαισίου. Πέρα από 
τις μάχες, τους νεκρούς και τα εγκλήματα 
του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η ταινία 
πρωτοτυπεί εξερευνώντας τι τελικά κληρο-
δοτήθηκε στην επόμενη γενιά. Και αυτός 
είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος για να την 
προσέξει κανείς.

http://www.transmissionfilms.com.au/index.php/lore/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Fj44XHoz9nU
http://www.imdb.com/title/tt1996310/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/Lorethemovie?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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Η ΕΠΙΘΕΣΗ (2012)
(L’ ATTENTAT)

Είδος 
Δραματικό Θρίλερ 

Σκηνοθεσία 
Ζιάντ Ντουεϊρί

Καστ 
Αλί Σουλιμάν, 
Ρεμόν Αμσάλεμ,  
Εβγκένια Ντόντενα,  
Ντβιρ Μπένεντεκ

Διάρκεια 
102’

Διανομή  
STRADA FILMS

του Άγγελου Μαύρου

Την επαύριο βράβευσής του, η ζωή Παλαιστίνιου, με 
χρόνια ισραηλινή υπηκοότητα, χειρουργού του Τελ 
Αβίβ, έρχεται άνω κάτω όταν η χριστιανή και απολι-
τική ομοεθνής γυναίκα του αποκαλύπτεται ως η ανα-
τιναγμένη καμικάζι πολύνεκρης (με θύματα, μεταξύ 
άλλων, παιδιά) τρομοκρατικής επίθεσης. Αρχικά 
ύποπτος ως συνεργός, πονώντας και γεμάτος απορίες 
ψάχνει το πώς και το γιατί. Τι θα ανακαλύψει;

Αμερικανοσπουδαγμένος, μαθητευόμενος κι αργότερα τσι-
ράκι (στην κάμερα) των πρώτων φιλμ του Ταραντίνο, ο Λιβα-
νέζος Ζιάντ Ντουεϊρί επέστρεψε μετά την 11η Σεπτεμβρίου 
οριστικά στη Βηρυτό, απ’ όπου και εξαπολύει τα, πάντα σε 
επαφή με το φεστιβαλικό και ταυτόχρονα το πλατύ νεανικό 
κοινό, χτυπήματά του. Μπορεί να του συγχωρεθεί τώρα ένας 
ηλικιακά πιο ώριμος συνοικισμός - γιάφκα του «ER» (για 
λίγο), του «Μέρα Νύχτα, Μέρα Νύχτα» και του «Ο Άλλος» 
(του «The Other Man» του Ρίτσαρντ Έαρ, βασισμένου στο 
φερώνυμο διήγημα του Μπέρνχαρντ Σλινκ);

Στην τελική ναι, και, συμπτωματικά, είναι ένα άλλο βιβλίο, 
το μυθιστόρημα «Τρομοκρατικό Χτύπημα» του Γιασμίνα 
Χάντρα, που μεταφέρει στο πανί στην τρίτη ταινία του, μία 
συζυγικού ντουβρουτζά «Ανατομία ενός Εγκλήματος» μεταξύ 
δύο αλληλοσπαρασσόμενων λαών, εν είδει διαλευκαντικού 
μπούστου και ανδριάντα συνειδητοποίησης. ΟΚ, με απώλειες 
(τα steadycam ημικύκλια σε ανοιχτούς φυσικούς χώρους και 
τις τακτές κατά φαντασία συνομιλίες του ήρωα με τη μακα-
ρίτισσα που αναψηλαφούν την υπόθεση της σχέσης τους και 
εντοπίζουν τα προεικάσματα του ανθρωποκτονικού απονενο-
ημένου διαβήματος, που αυτός δεν μπόρεσε να «διαβάσει»). 

Επίσης με κρούσματα αναμενόμενα, αν και όχι επί ποινή 
(το αρσενικό διάνυσμα «συντριβή - θρήνος - άρνηση - ανα-
κάλυψη της αλήθειας - οργή - πληγωμένη περηφάνια του 

14 mΑΡTΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας Παλαιστίνιος 
κι η γυναίκα του κάνει 
μπαμ. Κανονικά. Και 
ψάχνει το πώς και το 
γιατί, λέει ο διπλανός. Τι 
θα ανακαλύψει; Άμα το 
βρει, να μου το πει. Η ζωή 
είναι δύσκολη, έχουμε τα 
δικά μας, έχουμε και τον 
κάθε Παλαιστίνιο τώρα...
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προδομένου - αποδοχή», τα φλου αρτιστίκ 
γωνιώδη κοντινά στα πρόσωπα ενός εκάστου 
του ζεύγους, τα μοιρασμένα ακριβοδίκαια 
στους χαρακτήρες με τη μορφή αντιδικιών 
υπέρ / κατά επάνω στο αγκάθι των αποστο-
λών αυτοκτονίας και στο Μεσανατολικό). 
Και, ευτυχώς, με καλωδιωμένη στο μυθο-
πλαστικό εκρηκτικό (ενίοτε) μηχανισμό την 
πραγματικότητα ένθεν κακείθεν του Τείχους 
των Δακρύων.

Την άρνηση της αραβικής ταυτότητας και 
του εξαγορασμού απ’ τον Εβραϊκό «εχθρό» 
που ευεργετεί κι ενσωματώνει (ο με υποτρο-
φία σπουδαγμένος γιατρός έχει διαπρέψει 
και τιμάται, με τίμημα την αποκοπή από 
τη βασανιζόμενη κοιτίδα του). Τα φυλάκια 
εισόδου στα Κατεχόμενα ως άσβεστες εστίες 
έντασης (η επαπειλούμενη σύρραξη κατά τον 
προκλητικό έλεγχο από φαντάρους σε έναν 
εποχούμενο νεαρό). Τους φονταμενταλιστές 
τελάληδες του μίσους (;) ως συνήθεις υπό-
πτους αλλά άδικα a priori καταδικαστέους 
υποδαυλιστές του εξτρεμιστικού αντάρτικου 

(ένας ιεροκήρυκας τζαμιού γίνεται παραπλα-
νητικά ο στόχος του whodunit που, τελικά, 
οδηγεί σ’ έναν ορθόδοξο παπά - επίσης 
παραπλανητικά, σε μια απ’ τις πιο ευπρόσδε-
κτες τροπές του φιλμ). 

Επίσης, το φαινόμενο της μαρτυροποίησης 
και τις εκδηλώσεις του, ψυχολογικές (οι 
δεδηλωμένα περήφανοι για την ηρωίδα τους 
«άνθρωποί» της, δικοί και ξένοι) και κοινωνι-
ολογικές (η «εικόνα» της παντού, από αφίσες 
μέχρι φωτογραφίες επί πωλήσει). Και, τέλος, 
το αδιέξοδο σταυροδρόμι του φυλακισμένου 
στον τόπο του πληθυσμού (που βγάζει στην 
απόδραση, όπως την προσδοκά - στα βήματα 
του θείου - η ανιψιά, ή στην κάθειρξη στον 
αγώνα, όπως τον υπηρετεί ενεργά ο αδελ-
φός της, πρόσωπο - κλειδί και λυτρωτής του 
δράματος του χαροκαμένου αναζητητή των 
συναυτουργών).

Φυλακισμένος ακόμη στην αγάπη του γι’ 
αυτήν και αποδρώντας ταυτόχρονα (και 
από την ανάδοχη πατρίδα του, σε μια αδέ-
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ξια γραμμένη σκηνή όπου η Ισραηλίτισσα 
συνάδελφος που του στάθηκε του ζητάει να… 
καρφώσει κι αυτός αρνείται «για να μην παρ-
θούν κι άλλα καταπιεστικά μέτρα εναντίον 
τους») μετά την «κάθειρξη» της βίωσης μέσω 
video της αλήθειας πριν απ’ το χαμό της - και 
του τραγικού δικού του ρόλου στο τηλεφώ-
νημα που δεν της άλλαξε γνώμη για το ακό-
λουθο μοιραίο -, στον ωραίο επίλογο σε ένα 
αεροδρόμιο, αυτός θα θυμηθεί τι της είχε πει 
κάποτε: «Κάθε φορά που φεύγεις, ένα κομ-
μάτι μου πεθαίνει». 

Τώρα που εκείνη έχει φύγει δια παντός, είναι 
νεκρός. Αλλά πρέπει να έχεις πεθάνει για 
να ξαναγεννηθείς. Αυτός θα το πράξει. Λίγο 
νωρίτερα οι λέξεις «Ground Zero», graffiti 
στα μπάζα ενός γκρεμισμένου απ’ τα στρατά 
των «κατακτητών» μνημείου εχθροπραξιών 
της Ναμπλούς, φώναζαν ότι για τα πληγω-
μένα εδάφη που τον βγάλαν απ’ τα σπλάχνα 
τους κάτι τέτοιο είναι προσώρας απλώς ανέ-
φικτο. Και θα είναι για καιρό…

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Σιωνιστή ή υποστηρικτή της Χαμάς, πλα-
κώσου οπωσδήποτε. Ανθρωπιστή φίλε τού 
με εντάσεις αυτο-ντετεκτιβικού γαμο-
μελό, σε ενδιαφέρει γενικά, και θα δεις 
και τι ζόρι τραβάνε οι δύο κοινότητες εκεί. 
Αν το άστρο του Δαυίδ ή η Φατάχ σου 
είναι τα multiplex, μάθε πρώτα τι ήταν ο 
Πόλεμος των Έξι Ημερών (σιγά να μη). 

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GDDziAQISbY
http://www.imdb.com/title/tt0787442/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/DoueiriZiad
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THE CAPSULE (2012)

του Ηλία Φραγκούλη

Επτά νεαρές γυναίκες. Μία έπαυλη χτισμένη πάνω σ’ 
έναν κυκλαδίτικο βράχο. Μια σειρά μαθημάτων πάνω 
στην πειθαρχία, την επιθυμία, την ανακάλυψη και 
την απώλεια. Ένας κλειστός κύκλος μελαγχολίας στο 
κατώφλι που χωρίζει ένα κορίτσι από μια γυναίκα - 
στο διηνεκές. 

Η σύνοψη προέρχεται ατόφια από το δελτίο Τύπου της 
παραγωγής. Το είδος του φιλμ χαρακτηρίζεται ως «Άγνω-
στο», διότι το κοινό των ταινιών που διανέμονται στις 
αίθουσες δεν είναι υποχρεωμένο να γνωρίζει τι σημαίνει 
projection installation ή να το αντιλαμβάνεται ως genre 
κινηματογραφικό. Το έργο ξεκίνησε ως «παραγγελιά» για 
τη DesteFashionCollection 2012, όμως, λειτουργεί αυτόνομα 
και ως ένα πειραματικό φιλμ μεσαίου μήκους. Κανένα ίχνος 
σαρκασμού ή μια κάποια λανθάνουσα υποψία χιούμορ δεν 
εντοπίζεται σε αυτή την παράγραφο, ειλικρινά.

Ενταγμένη στο πλαίσιο του αποκαλούμενου «weird wave» 
του... ακόμη πιο νέου ελληνικού κινηματογράφου, κυρίως 
εξαιτίας των συνεργασιών της, η Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη 
καταδιώκεται εδώ και μερικά χρόνια από στερεότυπα του 
Τύπου μάλλον άδικα. Το σινεμά της έχει μια προσωπική 
γραφή αυστηρότητας, έναν τόνο σχεδόν κλινικό και μια 
εσωτερικότητα γένους θηλυκού. Δεν εννοώ την ανοησία 
της ορολογίας «γυναικείο σινεμά». Πολύ απλά, η Τσαγγάρη 
αισθάνεται καλύτερα το φύλο με το οποίο ήρθε σε τούτο τον 
κόσμο. Ή, ακόμη καλύτερα, αναζητά την πλήρη κατανό-
ηση της φύσης της, λες και το ίδιο της το φιλμ έχει ορμόνες, 
ψυχοσύνθεση, έως και στιγμές κατά τις οποίες αιμορραγεί 
από την περίοδό της! 

Από τη συμπεριφορική παρθενία της ηρωίδας του 
«Attenberg», περνάμε πλέον σε ένα απόλυτης ελευθερίας 
στην αφήγηση «δοκίμιο» επάνω στη γέννηση της «Εύας» 

14 mΑΡTΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Σε κάνει να μη θέλεις να 
ξαναπάς με γυναίκα! 

Είδος 
Άγνωστο 

Σκηνοθεσία 
Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη

Καστ 
Αριάν Λαμπέντ, 
Κλεμάνς Ποεζί,  
Ιζόλντα Ντισόκ,  
Ευαγγελία Ράντου

Διάρκεια 
35’

Διανομή  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ



PAGE 19 

που διδάσκεται τους ρόλους της, βιώνει 
το κομμάτι της ζωής που της αναλογεί και 
αναγεννάται μέσα σε ένα πλαίσιο - σύστημα 
ανακύκλωσης ιδεών, αντιλήψεων και ταυ-
τοτήτων (ουχί σεξουαλικών), πάντοτε με μια 
αντίληψη ότι η γυναίκα κρατά το «πάνω 
χέρι» ως Μητέρα όλων. Που η μοίρα την έχει 
καταδικάσει να «ανακυκλώνεται».

Στην εθιστικά εμπνευσμένη εισαγωγή, έξι 
ηρωίδες παίρνουν σάρκα και οστά μέσα από 
άψυχα, χρηστικά αντικείμενα ή έπιπλα, τονί-
ζοντας την απουσία της βούλησης, ντύνονται 
σχεδόν με σχολικές ποδιές, για να ενταχθούν 
στο πλαίσιο των καθημερινών τους «ασκή-
σεων», φθονούν ή μια την άλλη, αποκτούν 
μια άλλη, πιθανή διάσταση ενός inner self 
και έρχονται σε επαφή με το υπέρτατο Ον 
της μητριαρχίας, που από πάντα ήταν και θα 
βρίσκεται εδώ.

Η συνέχεια είναι ανοιχτή προς κάθε είδους 
ανάγνωση, μέχρι τη συνειδητοποίηση του 
«Είσαι γυναίκα», του θνητού τέλους (σα 
βαμπιρικό φιλί που ρουφάει τη ζωή από το 
αίμα σου) και της αρχής ενός νέου κύκλου. 
Στο διηνεκές. 

Η φόρμα του «The Capsule» βρίσκει ανα-
φορές συγγενείς με το παζολινικό «Salo» 
ή το «Institute Benjamenta» των αδελφών 
Κουέι και εμπνέεται ανοιχτά από τα ζωγρα-
φικά έργα της Αλεξάντρα Βαλισέφσκα (τα 
οποία αποκτούν μια υπέροχα τρισδιάστατη, 
animated διάσταση εδώ). Καλλιτεχνική διεύ-
θυνση, φωτογραφία, ενδυματολογία, μακι-
γιάζ και μαλλιά προτείνουν μια απίστευτα 
καλαίσθητη εμπειρία, όμως, το πλήρως αφη-
ρημένο περιεχόμενο του φιλμ και οι ενίοτε 
αμφιλεγόμενοι συμβολισμοί του δε γίνονται 
εύκολα... food for thought για τον οποιονδή-
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ποτε. Ο ανωτέρω βαθμός αξιολόγησης μπήκε 
με περισσή αμηχανία, αφού το είδος (ακόμη 
και σε συνάρτηση με τη μικρή διάρκεια) του 
«πειραματικού» σινεμά δύσκολα μπορεί να 
ταυτιστεί με τον ιδανικό, υποκειμενικό κριτή. 
Το σύνολο με βρήκε ικανοποιημένο, αλλά και 
αμέτοχο. Για να σου το πω απλά, ήταν σα να 
με ρώτησε κάποιος τι γνωρίζω για τη γυναι-
κεία περίοδο! Αφού δεν τη βιώνω, πώς θα 
μπορούσα να δώσω μια τίμια απάντηση;

Το «The Capsule» προβάλλεται σε κοινό 
πρόγραμμα με το «Higuita» του Αλέξανδρου 
Βούλγαρη.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Το κοινό που ενδιαφέρεται να ανακα-
λύψει μια μορφή θεάματος πέρα από το 
συμβατικό, αφηγηματικό σινεμά, αξίζει 
να «μπει» μέσα στη φόρμα και τις εικόνες 
της Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη. Χωρίς να 
μπορώ να κατηγορήσω και εκείνους που... 
θα πάρουν τα βουνά (ειδικά με το συνο-
δευτικό έργο αυτού του double feature...)!

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://thecapsule.info/
http://vimeo.com/58179438
http://www.imdb.com/title/tt2386140/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/thecapsulefilm?fref=ts
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http://freecinema.gr/magazine/
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HIGUITA (2012)

Είδος 
Άγνωστο

Σκηνοθεσία 
Αλέξανδρος Βούλγαρης

Καστ 
Δάφνη Μανούσου, 
Αργύρης Θανάσουλας, 
Αγγελική Καρυστινού

Διάρκεια 
67’

Διανομή  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Το Μακρύ Νησί είναι ο τόπος αυτοεξορίας μας. Ο Εφι-
άλτης είναι ο Πατέρας μας. Η Ομιλία και η Ακοή είναι 
το δώρο του Εφιάλτη σε εμάς. Η Ησυχία είναι το δικό 
μας δώρο σε αυτόν. Η Οικογένεια μάς προστατεύει 
από τη Μόλυνση και τους Ταριχευτές. Το χώμα θα 
είναι το σημείο επιστροφής. Το αύριο είναι σήμερα. 
Σήμερα είναι η 13η ημέρα του Γαλάζιου Έτους 37.

Στο χώρο της περίληψης παραθέτω το απόσπασμα που ανα-
φερόταν στον κατάλογο του περασμένου Φεστιβάλ Κινη-
ματογράφου Θεσσαλονίκης, γιατί προσωπικά αδυνατώ να 
περιγράψω τι και γιατί συμβαίνει σε αυτή την ταινία. Ο 
Αλέξανδρος Βούλγαρης, που κατά καιρούς εμφανίζεται ως 
The Boy, παρουσίασε αυτό το φιλμ για πρώτη φορά στο Six 
D.O.G.S. ως πειραματικό project, αν και ο ίδιος αρνείται το 
χαρακτηρισμό. Επειδή, όμως, δε φαινόταν αρκετά «πειραμα-
τικό», ξαναγύρισε την ταινία τραβώντας την με την camera 
από την τηλεόραση, δίνοντας μια πολύ πιο «πειραματική» 
θολούρα στην εικόνα. Σκηνοθεσία, σενάριο, φωτογραφία, 
μοντάζ, ήχος και μουσική, έχουν την υπογραφή του The Boy, 
όπως και όλες οι φωνές των ηθοποιών που έχουν ντουμπλα-
ριστεί από το σκηνοθέτη. Η παρακολούθηση της ταινίας - αν 
αντέξεις - είναι πραγματική εμπειρία, αλλά την κάνεις με 
αποκλειστικά δική σου ευθύνη για τις συνέπειες στην ψυχική 
σου υγεία. 

14 mΑΡTΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

«Κάθε καλοκαίρι αλέ-
θουμε ψυχές»; Ξεκίνησε η 
κυνηγετική περίοδος ή θα 
πάω για «εξ αμελείας»;
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Σε ό,τι αφορά την ιστορία, για τον τόπο 
αυτοεξορίας στο Μακρύ Νησί (παραπομπή 
στη Μακρόνησο του «Happy Day» του 
πατέρα Βούλγαρη) και τον Εφιάλτη Πατέρα, 
ίσως ένας ειδικός στην ψυχανάλυση θα ήταν 
καταλληλότερος να ερμηνεύσει τις περισ-
σότερο από προφανείς αναφορές. Ό,τι συμ-
βαίνει πάντως στην ταινία, το δυστοπικό 
μέλλον και μια ερωτική ιστορία α λα Ορφέας 
και Ευρυδίκη, δε βγάζουν απολύτως κανένα 
νόημα, με όσο καλή διάθεση κι αν θέλεις να 
τη δεις (που μάλλον δε θα έχεις και πολλή 
μετά από λίγα λεπτά). Η «Higuita» είναι από 
τα δείγματα ταινιών που έχουν βγάλει το 
κακό όνομα στο «σινεμά του δημιουργού» 
και, δυστυχώς υπάρχουν ακόμη αρκετοί 
υποστηρικτές τού δήθεν και του ψευτο-art. 
Αν θέλεις να τους ντροπιάσεις, ρώτα τους στο 
τέλος τι κατάλαβαν.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Σε καμία περίπτωση αν έχεις τα λογικά 
σου και θέλεις να τα διατηρήσεις. Αν σε 
φτιάχνει το εξεζητημένο καλλιτεχνίζον 
δήθεν, θα βρεις αρκετό υλικό να αερολο-
γήσεις.

official trailer

imdb

link me

Το «Higuita» προβάλλεται σε κοινό πρό-
γραμμα με το «The Capsule» της Αθηνάς 
Ραχήλ Τσαγγάρη.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9p-jinTwTPg
http://www.imdb.com/title/tt2489356/?ref_=fn_al_tt_1
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ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ (2013)

της Βικτωρίας Μιχαήλ

Με τη σύζυγό του να ζητάει διαζύγιο, τον οδοντογια-
τρό επιστήθιο φίλο του στη στενή (και σε διάσταση 
με τη δική του γυναίκα) εξαιτίας του και μία αρχι-
κομπίνα «φιλεταρίσματος» γαιών με τη συνεργασία 
ενός ηγούμενου και μίας υπουργού, ένας αδιόρθωτος 
λάτρης του ασθενούς φύλου και απατεώνας του real 
estate τα βρίσκει σκούρα όταν παγιδεύεται στο ίδιο 
του το κόλπο. Με μία πιστή γραμματέα, έναν γκαφα-
τζή κολαούζο κι ένα πανούργο «μωρό» - δόλωμα στο 
πλάι του, μπορεί να ξελασπώσει;

Ένα tango της κακιάς ώρας, εκτός τόπου και χρόνου - για 
τους χορευτές του καναπέ fans του «Dancing with the Stars». 
Ένα σκυλάκι ομοιάζον του Άγκι του «The Artist», που όμως η 
Τζάκι (η Μοναξιά) του «Αν...» θα έκανε μια χαψιά - για τους 
φιλόζωους. Ο σινεμαϊντανός (ζωή να ’χει) Κώστας Βουτσάς 
έγκλειστος Νονός Master Chef με μικρασιατικό αξάν - για 
τους κουζινοριαλιτάδες και τους νοσταλγούς των «Πολί-
τικη Κουζίνα» και «Νύχτα Γάμου». Ο NiVo ως παρουσία 
και soundtrack don - για τους κάγκουρες των «Λούφα και 
Παραλλαγή». Ένα φέρετρο σε περιπέτειες - για… δεν ξέρω 
ποιον αλλά πρέπει να έχει πέραση γιατί είναι το μοτίβο για 
το οποίο «πεθαίνουν» (υπεξαιρώντας το η μία από την άλλη) 
οι «στουντιακές» ελληνικές ταινίες την τελευταία πενταετία. 

Δεκτόν, ειδικά όταν ξανακάνεις μπίζνες μετά δεκαετίες όπως 
η ιστορική παραγωγός Καραγιάννης - Καρατζόπουλος, το 
να προσπαθείς να τα κονομήσεις πουλώντας κάτι ξένο ανε-
ρυθρίαστα, περίπου όπως ο διάσημος τηλεοπτικός (λογοτε-
χνικός, ισχυρίζονται οι δημιουργοί για ευνόητους λόγους) 
ήρωας του Λευτέρη Καπώνη, που ανοίγει εδώ δουλειές στη 
μεγάλη οθόνη. Απλώς θα σου τα σκάσουν τα κορόιδα ή οι 
«στα τέτοια τους» του κοινού, άπαξ και δεν το κάνεις, αν όχι 
με στιλ, με ένα σχέδιο που να σου επιτρέπει να τη βγάζεις 
καθαρή.

14 mΑΡTΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Δεν βλέπω σήριαλ ελλη-
νικά, αγάπη.

Είδος 
Κωμωδία

Σκηνοθεσία 
Χρήστος Δήμας

Καστ 
Πέτρος Φιλιππίδης, 
Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, 
Αθηνά Μαξίμου,  
Κατερίνα Λέχου,  
Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, 
Βασιλική Ανδρίτσου

Διάρκεια 
90’

Διανομή  
ΣΠΕΝΤΖΟΣ
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Με το σκηνοθέτη του «Νήsos» να επενδύει 
σε εναλλαγές γωνιών λήψης και κοντινών 
με μακρινά σε σβέλτα σύντομες σκηνές, 
σχεδόν καθεμία απ’ τις οποίες, όμως, είναι 
ένα αυτοτελές γκαγκ (συνήθως αγοραία 
αποτυχημένο), και το σενάριο να φιλοδοξεί 
να τοκιστεί σε σάτιρα ηθών αδυνατώντας να 
προστατεύσει σοβαρά το αρχικό κεφάλαιό 
του (τη φάρσα), αυτό το αεριτζίδικο πορτφό-
λιο buddy movie, μπουλβάρ γαμομπελάδων 
και περιπετειώδους παρανομίας (ουσιαστικά 
μια ωδή σε αυτήν, άβολο οξύμωρο σε περίοδο 
αξιακοοικονομικής κρίσης και απονομής ισο-
βίων σε διασπαθιστές δημοσίου χρήματος), 
στερείται βασικών δικλίδων προστασίας.

Ένα αποφυλακιστήριο λόγω ανηκέστου 
βλάβης από… γιατρό του Κορυδαλλού, δύο 
κουφιοκεφαλάκηδες Άραβες επενδυτές που 
άγονται και φέρονται απαθείς σε σερί λοβι-

τούρων με αποκορύφωμα την πώληση των 
πέριξ της Ακρόπολης και του Λυκαβηττού, 
μία συμβία στα χωρίσματα και με νέο γκό-
μενο που της ξαναφουντώνει ανεξήγητα το 
αίσθημα για το «λαδιάρη» της και, κυρίως, 
η αμνηστία σ’ αυτόν από μια υπάλληλο των 
διωκτικών αρχών είναι οι πτωχευτικές δια-
δικασίες αυτού του διόλου βαριού χαρτιού, 
στην «πυραμίδα» του οποίου πέφτουν και 
άλλα θύματα.

Δειγματοληπτικά: ρευστοποιήσεις νύξεων 
λεκτικής πλάκας με τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο 
εκτός ταμπλό πια τίτλος της υπόθεσης της 
μονής Βατοπεδίου, λεσβιακές συνυποδηλώ-
σεις (που μένουν απογοητευτικά τέτοιες) 
με συμμέτοχους τη «Ζουμπουλία» και την 
«Άντζελα», η Αθηνά Μαξίμου ως σφάλμα του 
γραφείου ανθρωπίνων πόρων, η Τζένη Θεωνά 
που όπως πάντα φρασάρει σε slow-mo και 
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αλλάζει φορέματα (απλώς εν προκειμένω με 
ρόλο σε άνοδο) και ένα αρσενικό blue chip 
της πολυμεσικής εγχώριας ιλαρότητας, εδώ 
σε ιστορικό υψηλό επιβεβλημένης μπαλαφά-
ρας και δανειζόμενος κινήσεις του Βέγγου 
(αθέατα λόγω άλλου σουλουπιού, αλλά, ναι, 
νοσταλγεί κανείς τον αρπαγμένο τύπο του 
Καφετζόπουλου στο serial). 

Η χρεοκοπία αποφεύγεται χάρη σ’ ένα από 
τύχη προφητικά επίκαιρο deal του στόρι με 
την πρόσφατη απόδραση Βλαστού, τον ασυ-
νήθιστα γενναίο καυτηριασμό της εκκλησίας, 
συναλλαγές θυμηδίας όπως στις σεκάνς της 
ακατάλληλης σορού και της incognito παρεν-
δυσίας στην κηδεία, και τη Βασιλική Ανδρί-
τσου ως σεξαπιλιάρα αξία (κι όμως…). Αλλά 
αυτή η επιχείρηση να βγει γέλιο και χρήμα 
από ένα παράγωγο εν είδει franchise θα 
πετύχει εν πολλοίς μόνο τον δεύτερο και πιο 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Σε είχε δουλέψει στο γυαλί; Μπορεί να 
σε ρίξει άνετα - αλλά η σπείρα έχει αλλά-
ξει και η φούσκα ελλοχεύει. Είσαι των 
arthouse ventures; Παίζει κραχ, προφυλά-
ξου.

official trailer

imdb

facebook page

link me

ευτελή από τους στόχους της - και οι εγκλω-
βισμένοι έχουν ψυχή (σήμερα περισσότερο 
από ποτέ). Να τους τα πάρετε με ένα ακόμα 
«αεροπλανάκι»;

http://www.imdb.com/title/tt1496422/?ref_=sr_1
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LF3TLRzSoeE
http://www.imdb.com/title/tt2654066/
https://www.facebook.com/akalyptostainia?ref=ts&fref=ts
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ΑΠΑΓΩΓΗ (2012)
(STOLEN)

Είδος 
Περιπέτεια

Σκηνοθεσία 
Σάιμον Γουέστ

Καστ 
Νίκολας Κέιτζ, 
Τζος Λούκας, 
Μάλιν Άκερμαν,  
Ντάνι Χιούστον,  
Σάμι Γκέιλ

Διάρκεια 
96’

Διανομή  
ODEON

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

Πρώην ληστής, που μόλις αποφυλακίστηκε και δηλώ-
νει έτοιμος για μια έντιμη, πλέον, ζωή, κάνει κούρσα 
ενάντια στο χρόνο για να βρει την κόρη του, την 
οποία απήγαγε πρώην συνεργάτης του και νυν τρε-
λός ταρίφας. Ναι, για να φτάσει σε εκείνη, μάλλον θα 
χρειαστεί να καταπατήσει δυο - τρεις (δηλαδή εικοσι-
πέντε) ακόμα νόμους και, όχι, στην ταινία δεν πρωτα-
γωνιστεί ο Λίαμ Νίσον.

Κάπου στην Αμερική, υπάρχει ένα μυστικό εργοστάσιο, όπου 
απάγουν σεναριογράφους και τους αναγκάζουν να γράφουν 
φτηνές περιπέτειες για να τις αναλαμβάνουν σκηνοθέτες 
περιορισμένων ικανοτήτων. Αν οι απαγωγείς είναι ακόμα πιο 
αδίστακτοι, αναγκάζουν τους σεναριογράφους να δουν τη 
δουλειά τους ερμηνευμένη από τον Νίκολας Κέιτζ, ο οποίος 
τελευταία φαίνεται να έχει βάλει στοίχημα με τον εαυτό του 
να αναδειχθεί ο βασιλιάς των b-movies. Αναμφίβολα, βρίσκε-
ται κοντά στην επίτευξη του στόχου του.

Ο ηθοποιός μπορεί περήφανα να καυχιέται ότι έκανε ποδα-
ρικό στην καριέρα του Σάιμον Γουέστ με την «Απόδραση 
στον Αέρα», την ταινία που τουλάχιστον είχε το άλλοθι ότι 
ανήκε σ’ ένα είδος περιπέτειας που, στα μέσα της δεκαετίας 
του 1990, βρέθηκε σε άνθιση. Περίπου δεκαπέντε χρόνια 
μετά, ηθοποιός και σκηνοθέτης συνεργάζονται ξανά σε μία 

14 mΑΡTΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Είναι το παλικάρι, ο Κέιτζ, 
κάνει μια ληστεία με κάτι 
μπάζα που τον αφήνουνε 
πίσω και τον βουτάνε οι 
μπάτσοι. Κι όταν βγαί-
νει από της φυλακής τα 
σίδερα, του βουτάει ένας 
την κόρη και τον εκβιάζει 
για να τσιμπήσει το παρα-
δάκι από τότε. Θα σκίσει 
στο STAR.
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περιπέτεια, η οποία, θεωρητικά, υπόσχεται 
όργιο τεστοστερόνης αλλά, τελικά, παρα-
δίδει ένα βαρετό σετάκι εξελίξεων, που όχι 
μόνο είναι προβλέψιμο αλλά δεν είναι καν 
εντυπωσιακό, περιορίζοντας τη δράση σε 
μερικές αδιάφορα κινηματογραφημένες 
σκηνές καταδίωξης. Στη σημερινή εποχή, η 
«Απαγωγή» μοιάζει ξεπερασμένη γιατί όλα 
όσα έχει να προσφέρει τα έχουμε δει όχι μόνο 
πολλές φορές αλλά και σε σαφώς καλύτερες 
εκδόσεις.

Για να καταλάβει κανείς πόσο χλιαρό είναι το 
τελικό αποτέλεσμα, αρκεί να το αντιπαραβά-
λει με το δεύτερο πόνημα του Σάιμον Γουέστ 
μέσα στη σεζόν, το δεύτερο μέρος των «Ανα-
λώσιμων». Χωρίς την υποστήριξη του Στα-
λόνε, των υπόλοιπων... μεγάλων ονομάτων 
του είδους και της ξεχωριστής μυθολογίας 
που κουβαλάει ο καθένας, ο Γουέστ ξεμένει 
με τον Νίκολας Κέιτζ να προσπαθεί να δείξει 
cool, άνετος και μάχιμος, χωρίς να κερδίζει 
ποτέ πραγματικά το ενδιαφέρον. Δεν είναι 
όλοι Λίαμ Νίσον, να του πείτε. 

Είναι σχεδόν λυπηρό το γεγονός ότι ο κάποτε 
υποσχόμενος ηθοποιός κατέληξε να γίνει 
ανέκδοτο και να εκπροσωπεί ένα ολόκληρο 
επίπεδο είδους, που οι περισσότεροι αποφεύ-
γουν μετά μανίας. Επιπλέον, η σοβαροφανής 
προσέγγιση του Γουέστ, δεν αφήνει καν την 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Μόνο αν είσαι μεγάλος fan του Νίκολας 
Κέιτζ και παρακολουθείς ανελλιπώς την 
καριέρα του. Όλοι οι υπόλοιποι μπορείτε 
να την προσπεράσετε ή απλά να ανοί-
ξετε την τηλεόραση το βράδυ στις 9 και 
να παρακολουθήσετε την πρώτη τυχαία 
περιπέτεια που θα πετύχετε. Δύσκολοι 
καιροί για τηλεοπτικές μετριότητες στον 
κινηματογράφο.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

ταινία να πλησιάσει τα νερά μιας απενο-
χοποιημένης φτηνής περιπέτειας, όπου θα 
μπορούσε να γίνει λιγότερο επίπονη. Αντι-
θέτως, η «Απαγωγή» ούτε διασκεδάζει, ούτε 
προκαλεί καμία από τις αισθήσεις, παρά ανα-
κυκλώνει την τυπική ιστορία του εγκληματία 
που δεν μπορεί να ξεφύγει από το παρελθόν 
του, πετώντας μόνιμα στον αυτόματο πιλότο.

http://www.stolen-movie.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=teXe38Rlu2A
http://www.imdb.com/title/tt1656186/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/StolenTheMovie
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ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 
ΣΤΟ HYDE PARK (2012)
(HYDE PARK ON HUDSON)

Είδος 
Βιογραφία

Σκηνοθεσία 
Ρότζερ Μισέλ

Καστ 
Μπιλ Μάρεϊ, 
Λόρα Λίνεϊ,  
Ολίβια Γουίλιαμς,  
Σάμιουελ Γουέστ

Διάρκεια 
94’

Διανομή  
ODEON

του Ηλία Φραγκούλη

Η πέρα από... φιλική σχέση του 32ου Προέδρου των 
Ηνωμένων Πολιτειών, Φρανκλίνου Ρούζβελτ, με τη... 
μακρινή εξαδέλφη του, Μάργκαρετ ‘Ντέιζι’ Σάκλεϊ, 
αλλά και ένα Σαββατοκύριακο του ‘39, κατά το οποίο 
το νέο βασιλικό ζεύγος της Μεγάλης Βρετανίας κάνει 
μια σημαντική επίσκεψη στο εξοχικό του πρώτου, 
υπό τη σκιά της χιτλερικής απειλής στην Ευρώπη.

Θα το πω όσο πιο άκομψα γίνεται. Η σχέση αυτή, των δύο 
κεντρικών χαρακτήρων, ξεκινά από μια... μαλακία στην 
εξοχή! Κυριολεκτικά. Εκείνη τον αυνανίζει στο αυτοκίνητό 
του, καθώς απολαμβάνουν τη θέα της φύσης τριγύρω τους. 
Μοιραία, αυτή η στιγμή χαρακτηρίζει και το υπόλοιπο έργο 
(σχόλιο διπλής ανάγνωσης)...

Εάν πριν από μερικές εβδομάδες έλεγα πως ο «Λίνκολν» του 
Στίβεν Σπίλμπεργκ είναι μια από τις πιο βαρετές κινηματο-
γραφικές εμπειρίες της φετινής σεζόν, γράψε λάθος. Διότι, 
όπως αρέσκομαι να σαρκάζω συχνά, από το κακό υπάρχει 
πάντα και το χειρότερο. Υπό αυτή την οπτική γωνία, ο Ρότζερ 
Μισέλ χτυπά φλέβα χρυσού! Μιλάμε για ένα έργο χωρίς 
κεντρικό άξονα, χωρίς την παραμικρή δραματουργική σημα-
σία, χωρίς καμία έγνοια να διασκεδάσει το θεατή (όπως ο 
«Λόγος του Βασιλιά», για παράδειγμα, αφού υπάρχει και εδώ 
ο χαρακτήρας του Μπέρτι). 

Τι ακριβώς προσπαθεί να παραστήσει τούτο το φιλμ; Τη 
σκανδαλοθηρική βιογραφία, δίνοντας βάση στις φήμες περί 
παραβατικής ερωτικής δραστηριότητας του Ρούζβελτ (η 
πολιομυελίτιδα φαίνεται πως χτυπάει αρκετά πιο χαμηλά από 
τη μέση...) με ουκ ολίγες κυρίες, μεταξύ των οποίων και της 
«μαζί σου δάγκωσα τη λαμαρίνα» εξαδέλφης; Το ιστορικό 
δράμα εποχής που τα Όσκαρ αγαπούν (πλήρης αστοχία σε 
αυτό, όπως όλοι γνωρίζουμε), με το βασιλικό ζεύγος των Βρε-
τανών να προσθέτει μια δόση από... comic relief (το συμπε-

14 mΑΡTΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Είναι μια ξαδέρφη και 
πάει επίσκεψη στον Πρό-
εδρα και του τον παίζει 
και γίνεται η εκλεκτή από 
το σόι του. Θα είχε νόημα 
αν μαζί με το εισιτή-
ριο σου έβαζαν και μια 
«ξαδέρφη» να κάθεται 
δίπλα σου.
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ριφορικό πρωτόκολλο και το... κεκέδισμα); 
Το φιλμ όχι απλά ηττάται από κάθε πλευρά, 
αλλά δε γνωρίζει και τι από τα δύο πρέπει 
να πάρει το πάνω χέρι, με αποτέλεσμα το 
δόλιο κοινό να μετατρέπεται σε μάρτυρας 
ενός πληκτικού εφιάλτη άνευ προηγουμένου, 
διότι, στην τελική, και τα δύο θέματα δεν 
έχουν τίποτε να μας πουν.

Ειλικρινά, υπέφερα. Δεν έβλεπα μπροστά 
μου. Είτε ο Ρούζβελτ ήταν, είτε προβατάκια 
χοροπηδούσαν μπροστά στα μάτια μου, είτε 
έβραζαν τσάι για ενενήντα λεπτά, όποια κι 
αν είναι η πραγματικότητα, τη διέγραφα 
επιτόπου κατά τη διάρκεια παρακολούθησης 
αυτής της ταινίας. Τα λόγια γίνονταν αέρας, 
οι ηθοποιοί μια άμορφη μάζα από κρέας και 
το φόντο περιόδου ένα νοσηρό σανατόριο 
ανιάτων (αν αποπειραθείς να το ανακαλύψεις 
με τα ίδια σου τα μάτια, ζήτα να σου κάνουν 
κι ένα ρεζερβέ). Παρά τη συμπάθειά μου 
προς το πρόσωπο του Μπιλ Μάρεϊ, τολμώ 
να ομολογήσω πως θα ήθελα να πάρω τη 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Θα εύχεσαι να τελειώσει ο χρόνος, η 
ύπαρξη, η ανθρωπότητα όλη. Αρκεί να 
τελειώσει πιο γρήγορα αυτό το πράγμα!

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

μασέλα που φορούσε (για τις ανάγκες του 
ρόλου) και να του την κάνω... κλύσμα. Είναι 
το μόνο πράγμα που συγκράτησα, καθώς 
κυλούσαν οι τίτλοι τέλους. Αγαπώ τη ζωή. 
Ευχαριστώ. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZJpJZZp9OA4
http://focusfeatures.com/hyde_park_on_hudson
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZJpJZZp9OA4
http://www.imdb.com/title/tt1477855/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/HydeParkOnHudson?ref=ts&fref=ts
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ΕΝΑ ΠΛΟΙΟ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ (2012)

Είδος 
Κοινωνικό Δράμα

Σκηνοθεσία 
Νίκος Κούνδουρος

Καστ 
Γιώργος Κοψιδάς, 
Θεοδόσης Ζάννης,  
Εύα Ψυλλάκη,  
Μανώλης Παπαδάκης, 
Ιερώνυμος Καλετσάνος, 
Δέσποινα Μοίρου

Διάρκεια 
120’

Διανομή  
FEELGOOD

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

Σε ένα απροσδιόριστο λιμάνι της Πελοποννήσου, η 
τοπική κοινωνία αναμένει την άφιξη ενός πλοίου που 
μεταφέρει (επίσημα, τουλάχιστον) σιτάρι από τον 
Παναμά στο Ισραήλ. Και με τον όρο «τοπική κοινω-
νία» εννοούμε μασόνους, Εβραίους, Παλαιστίνιους 
κομάντος, την αστυνομία, τον τοπικό Τύπο και ένα 
τσούρμο γυναίκες, που ήρθαν από τα Βαλκάνια για 
αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Άλλος για τη βάρκα 
μας;

Αν όλα πήγαιναν κατ’ ευχήν, το «Πλοίο για την Παλαιστίνη» 
θα μπορούσε να ήταν μια ενδιαφέρουσα ταινία. Είχε την 
ευκαιρία να ασχοληθεί με το σήμερα της Ελλάδας, τις κοινω-
νικές δομές, τη διαφθορά σε πολλές πτυχές της πραγματικό-
τητας της χώρας. Αντιθέτως, αυτό που προέκυψε τελικά είναι 
επίπονο να το παρακολουθεί κανείς, ειδικά, όταν διαρκεί 
δύο ολόκληρες μαρτυρικές ώρες. Αφενός, γιατί αποτελεί την 
τελευταία δουλειά ενός από τους ιστορικά σημαντικότερους 
Έλληνες σκηνοθέτες, ο οποίος, όμως, προδίδει το παρελθόν 
του, φαίνεται να έχει πλέον χάσει κάθε αφηγηματική δύναμη 
και απογοητεύει. Αφετέρου, γιατί ανεξαρτήτως του ιστορι-
κού του Νίκου Κούνδουρου, η ταινία καταλήγει να είναι ένα 
πραγματικά κενό δημιούργημα - απόπειρα καταγγελίας, σαν 
παρωδία του ίδιου του εαυτού του.

Στο τυχαίο χωριό της Πελοποννήσου, που αποτελεί το σκη-
νικό της ταινίας, η ελληνική κοινωνία έχει χώρο για όλους. 
Φυσικά και ο πρωταγωνιστής Ιορδάνης Κύρογλου, ο οποίος 
γενικά έχει μεγάλη επιρροή στους γύρω του, είναι μέγας 
διδάσκαλος στην τοπική μασονική στοά. Φυσικά και συνερ-
γάζεται με την αστυνομία, συλλέγοντας πληροφορίες για το 
ύποπτο πλοίο. Δυστυχώς, η κόρη του είναι Εβραία και θέλει 
να μάθει τα πάντα για λογαριασμό της τοπικής εφημερίδας. 
Επιπλέον, όμως, για να μη γίνονται βαρετά τα πράγματα, 
έχουμε και Παλαιστίνιους κομάντο στο χωριό! Και μια ομάδα 

14 mΑΡTΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Όχι έργα με καράβια, 
ρε φίλε, με πιάνει ναυ-
τία. Και στο άλλο με τον 
Κλούνεϊ, με είχανε πάει 
για ψάρια μετά, μη σου 
πω περισσότερα...
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νεοναζί. Και πολλές, πάρα πολλές γυναίκες 
από τα Βαλκάνια, οι οποίες, προβάροντας 
κάθε κλισέ προφορά και στερεότυπο που 
έχει ο μέσος Έλληνας ως εντύπωση γι’ αυτές, 
καταγγέλλουν τη διαδρομή της εκπόρνευσής 
τους. Σα χορός που θα άρμοζε σε μια kitsch 
παρωδία αρχαιοελληνικής τραγωδίας!

Από σκηνοθετική επιλογή, η ταινία δεν περι-
ορίζει την πλοκή και τους (τρόπος του λέγειν) 
χαρακτήρες σε ένα συγκεκριμένο χρονικό 
πλαίσιο και προσπαθεί να γίνει ένα... άχρονο 
φιλμ, το οποίο επιχειρεί να θίξει φλέγοντα 
ζητήματα της κοινωνίας. Από την εξουσία 
του χρήματος και την ηθική κατάπτωση των 
κυβερνώντων μέχρι την παράνομη διακίνηση 
γυναικών και την εκμετάλλευση της ανάγκης 
του ανθρώπου από τους «κακούς», το «Πλοίο 
για την Παλαιστίνη» βλέπει όλες τις φιλοδο-
ξίες του να καταρρέουν μία - μία, θύμα των 
ακραίων ερμηνευτικών προσεγγίσεων και 
του απόλυτου αχταρμά που έχει ως σενάριο. 
Για κάτι τόσο ηθελημένα άχρονο, η ταινία 
αποδεικνύεται ιδιαίτερα παλαιομοδίτικη κι 
ετεροχρονισμένη.

Αυτό που μένει, τελικά, στο θεατή, είναι πως, 
ουσιαστικά, η ταινία δεν έχει κάτι να πει. Σε 
όλα τα θέματα που θίγει, τηρεί μια αναμε-

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ο πόνος των πρωταγωνιστών δε συγκρί-
νεται ούτε στο ελάχιστο με τη μαρτυρική 
εμπειρία του πιθανού κοινού μιας προβο-
λής της ταινίας. Θλιβερό και απογοητευ-
τικό, ατιμάζει το παρελθόν του σκηνοθέτη 
και καλό είναι να αγνοηθεί ως ύπαρξη εξ 
αρχής. 

official trailer

imdb

link me

νόμενη στάση, κάνοντας καταγγελίες επι-
πέδου έκθεσης Λυκείου. Παράλληλα, χωρίς 
πραγματική αρχή και τέλος, δεν ακολουθεί 
έστω μια λογική αφηγηματική πορεία. Το όλο 
αποτέλεσμα μοιάζει ασύνδετο, σχηματικό και 
απόλυτα απογοητευτικό. Ευτυχώς για όλους, 
θα υπάρχει πάντα το χθες του Νίκου Κούν-
δουρου. Για παρηγοριά.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oxpA0VTHi40
http://www.imdb.com/title/tt2489324/
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TAD, Ο ΧΑΜΕΝΟΣ 
ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ (2012)
(LAS AVENTURAS DE TADEO JONES)

Είδος 
Animation

Σκηνοθεσία 
Ενρίκε Γκάτο

Διάρκεια 
90’

Διανομή  
VILLAGE FILMS

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Ενθουσιώδης ερασιτέχνης αρχαιολόγος βρίσκεται 
από σύμπτωση στο Περού, παριστάνοντας τον καθη-
γητή της Αρχαιολογίας. Μια μεγάλη περιπέτεια θα 
οδηγήσει σε έναν κρυμμένο χρυσό θησαυρό και στον 
έρωτα.

Το θετικό που μπορεί να πει κανείς γι’ αυτή την ταινία, είναι 
ότι μια ισπανική παραγωγή μπόρεσε να φτιάξει αξιοπρεπές 
animation, έστω κι αν στις λεπτομέρειες απέχει πολύ από το 
να χαρακτηριστεί προσεγμένο και ολοκληρωμένο. Το αρνη-
τικό είναι πως σε ό,τι αφορά το στόρι, η ισπανική παραγωγή 
απέφυγε να δώσει οποιοδήποτε τοπικό χρώμα στην ταινία 
και πήρε την ανεξήγητη απόφαση να ανακατέψει ένα μείγμα 
από διάφορα στοιχεία περιπετειών, χωρίς τελικά να υπάρχει 
ίχνος πρωτοτυπίας ή έμπνευσης.

Λίγος Ιντιάνα Τζόουνς, λίγο «Ψηλά στον Ουρανό», ένα 
δείγμα «Σαΐνη», ελάχιστη από «Μούμια» και οτιδήποτε άλλο 
έχει παίξει ο... Μπρένταν Φρέιζερ, με guest συμμετοχή ενός... 
Angry Bird! Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η περιγραφή 
της ιστορίας του Ταντ, ενός εργάτη με πάθος, αλλά όχι και 

14 mΑΡTΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Άμα ήθελα να δω Ιντιάνα 
Τζόουνς, πήγαινα στο 
βιντεοκλαμπά απέναντι 
και το νοίκιαζα. Άσε που 
και τα μούλικα καλύ-
τερα θα περνούσαν με το 
μαστίγιο του Χάρισον.
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ταλέντο ή γνώσεις για την Αρχαιολογία, που 
παίρνει τη θέση ενός καθηγητή την τελευ-
ταία στιγμή και φτάνει στο Περού, όπου ένας 
ακόμη καθηγητής (γνήσιος αυτός), η κόρη 
του (με το σορτσάκι της Lara Croft), ένας TV 
star αρχαιολόγος και ένας στρατός μπράβων, 
αναζητούν ο καθένας για τους δικούς του 
λόγους τον περίφημο χρυσό θησαυρό.

Το σενάριο είναι μια συρραφή κλισέ και 
ιδεών που έχουμε δει σε πολύ καλύτερες 
ταινίες. Σκηνή προς σκηνή, ξέρεις πολύ 
καλά τι θα ακολουθήσει και ποιες θα είναι οι 
«εκπλήξεις». Επιπλέον, ενώ τεχνικά η ταινία 
είναι αρκετά καλή, υπάρχουν λεπτομέρειες 
στο φινίρισμα του κινούμενου σχεδίου που 
βγάζουν μάτι. Παράδειγμα, μια σκηνή όπου 
οι ήρωες ιππεύουν λάμα και το τρίχωμά τους 
είναι άκαμπτο και ακίνητο, σαν πλαστικό 
κουκλάκι.

Όχι ότι τα πιτσιρίκια δεν πρόκειται να δουν 
την ταινία. Αρκετά θα χαρούν με την περι-
πετειώδη της διάθεση. Είναι, όμως, μια 
χαμένη ευκαιρία, κυρίως για τους Ισπανούς 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν δεν έχεις κλείσει τα δέκα, δεν πρόκει-
ται να σε ενοχλήσει τίποτα. Οι μεγαλύτε-
ρες ηλικίες, κάτι θα θυμούνται, κάτι θα 
αναγνωρίζουν, κάτι θα αναπολούν. Και 
θα είναι όλα τους καλύτερα απ’ αυτό που 
βλέπουν.

official trailer

imdb

facebook page

link me

να δείξουν ότι μπορούν να κάνουν μια ολο-
κληρωμένη παραγωγή στο animation, που δε 
θα είναι απλώς επαρκής σε τεχνικό επίπεδο, 
αλλά θα προτείνει κάτι διαφορετικό.

http://www.youtube.com/watch?v=85A47D39dAU&feature=player_embedded
http://www.imdb.com/title/tt1764625/
https://www.facebook.com/pages/Las-Aventuras-de-Tadeo-Jones/385045094888051?fref=ts
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http://freecinema.gr/fragoulis-in-3/

