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ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ
ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΤΗΚΑΝ
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΡΕ ΓΑΜΩΤΟ!

http://freecinema.gr/specials/made-in-greece/
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E χουμε 27 Ιουνίου και στους κινημα-
τογράφους βγαίνουν από σήμερα 
8 (ναι, οκτώ γράφει) ταινίες! Σα 
να ήταν χειμώνας και ο κόσμος 

να διψά για όλο και περισσότερα νέα φιλμ; 
Περίμενε να δεις λίγο πιο προσεκτικά για τι 
τίτλους μιλάμε...

Αρχικά, να πω ότι μέχρι και την Τρίτη το μεση-
μέρι, ο προγραμματισμός αυτής της Πέμπτης 
άλλαζε! Για να έχεις την «ευκαιρία» να επιλέξεις 
ανάμεσα σε τι; Δύο γαλλικές... κομεντί, η μια για 
σχέσεις, παντρειές και το νόημα της αγάπης, η 
άλλη για σχέσεις και μαγειρική. Καταλαβαίνεις. 
Η πεπατημένη. Τα αζήτητα της γαλλικής παρα-
γωγής που μας «φοριούνται» κάθε καλοκαίρι, 
διότι είναι ανάλαφρα και χαριτωμένα για το 
θερινό, μωρέ... Σχεδόν αγκαζέ, αργεντίνικη σεξο-
κωμωδία για ζευγάρια, για το ίδιο target group 
της ευχάριστης (ο Θεός να την κάνει...) εξόδου 
στο θερινό «σινεμαδάκι». Αθροίζουμε, δηλαδή, 
τρία φιλμ που και στην τηλεόραση μάλλον θα 
σκότωνες με το remote control. 

Συνεχίζουμε με μια ταινία του Κάρλος Σάουρα 
από το 1976, που κάποιοι θυμήθηκαν πως δεν 
είχαμε δει ποτέ στην Ελλάδα και με την οποία 
είπαν να τιμήσουν το αδαές κοινό. Χωρίς κάποιο 
συγκεκριμένο timing ή σκοπό. Στο πλαίσιο της 
«επανέκδοσης» (διότι ως τέτοιο θα στιγματιστεί 
και το προηγούμενο έργο!), ακόμη μια ταινία με 
την Όντρεϊ Χέπμπορν έρχεται να καλύψει ένα 
κενό της φιλμογραφίας της, η οποία έχει παρελά-
σει... ισοπεδωτικά από τα θερινά μετά το μέγα 
σουξέ του «Breakfast at Tiffany’s». Εκείνο με 
την καλόγρια τους έχει διαφύγει. Προσωρινά.

Ακολουθεί η αμερικανιά. Η Μάιλι Σάιρους σε 
teen movie τόσο κακή, που ακόμη και στις ΗΠΑ 
έκανε πρεμιέρα στο DVD, μαζί με μια από τις 
μεγάλες φλόπες των τελευταίων εβδομάδων στα 
States, το για γέλια βαπτισμένο στα ελληνικά 
ως... «Οι Καταφερτζήδες» (στα 80’s θα το 
νοίκιαζες μαζί με ένα Σιγκάλ και το τρικάσετο για 
τη σύζυγο...)! Ευτυχώς, δηλαδή, που εξέρχεται 
και ο Μπραντ Πιτ μαζί με τα ζόμπι τού «Παγκό-
σμιος Πόλεμος Ζ», διαφορετικά θα πιάναμε τα 
στουπιά και τις μολότοφ και... don’t cry for me 
καμπίνα προβολής! Διαλιέχτεεεεεεεε..

Editorial
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Hλίας Φραγκούλης

http://www.iliaskyriazis.com/
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ Ζ (2013)
(WORLD WAR Z)

η γνωμη του mr. klein

Σπινταρισμένα ζόμπι 
κυνηγάνε Μπραντ Πιτ 
που θέλει να σώσει τη Γη 
από δαύτα. Δε με χάλασε. 
Αλλά λίγο έντερο, more 
brains και το bloody 
Mary του θα το έκανε πιο 
φιγουρίνι, βρε αδελφέ. Να 
τα λέμε αυτά.

27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Άγνωστης προέλευσης ιός μετατρέπει την ανθρω-
πότητα σε ζόμπι. Τα Ηνωμένα Έθνη αγωνίζονται να 
ελέγξουν την πανδημία πριν να είναι αργά και βασί-
ζονται στη βοήθεια του παλιού τους συνεργάτη, Τζέρι 
Λέιν, ο οποίος ταξιδεύει ανά τον κόσμο για να εντοπί-
σει την αρχή του κακού.

Περιμέναμε (με βάση τα αρνητικότατα δημοσιεύματα του 
αμερικανικού Τύπου κατά τη διάρκεια της παραγωγής του 
φιλμ) να δούμε ένα έκτρωμα της χολιγουντιανής ασυδοσίας, 
μια ταινία που είχε σκάψει το λάκκο του εμπορικού φιάσκου 
με τα ίδια της τα χέρια (ή με εκείνα του πρωταγωνιστή και 
παραγωγού της, Μπραντ Πιτ) πριν καν βγει στις αίθουσες, για 
να ζητοκραυγάσουμε φθονερά πάνω από το studio και το star 
του «Παγκόσμιος Πόλεμος Ζ». Τίποτε από όλα αυτά δεν 
ίσχυσε, τελικά. Η ταινία του Μαρκ Φόρστερ είναι ένα από τα 
καλύτερα δείγματα ψυχαγωγικού σινεμά για το 2013, που σε 
ελάχιστα σημεία μαρτυρά τις περιπέτειες τις οποίες, προφα-
νώς, πέρασε μέχρι να καταλήξουν οι παραγωγοί της προς τα 
πού προσανατολίζονται, όσον αφορά το genre και το target 
group των πελατών τους.

Το φιλμ μας μπάζει γρήγορα στη δράση, με την οικογένεια 
του Μπραντ Πιτ να βρίσκεται εγκλωβισμένη σε ένα τερά-
στιο μποτιλιάρισμα κεντρικού δρόμου της Φιλαδέλφεια, μιας 
από τις μεγαλύτερες αμερικανικές πόλεις στις οποίες ξεσπά 
αυτός ο άγνωστος ιός, οι φορείς του οποίου τον μεταδίδουν 
με ένα... σαρκοβόρο δάγκωμα, για να δράσει και στο θύμα σε 
ταχύτητα που δεν ξεπερνά τα 15 δευτερόλεπτα! Η σεκάνς της 
εξάπλωσης είναι εντυπωσιακή και, σκόπιμα, σου τονίζει ότι 
το έργο που παρακολουθείς ξεφεύγει από τα στερεότυπα και 
τους κανόνες του zombie horror genre και ταυτίζεται περισσό-
τερο με την περιπέτεια καταστροφής, με τον πατέρα ήρωα 
που αγωνίζεται να προστατεύσει γυναίκα και κόρες, ρισκάρο-
ντας με τη ζωή του, για το καλό... του «HOME» του. Δεν είναι 

Είδος 
Περιπέτεια Καταστροφής

Σκηνοθεσία 
Μαρκ Φόρστερ

Καστ 
Μπραντ Πιτ, 
Μιρέιγ Ένος, 
Ντανιέλα Κερτέζ, 
Φάνα Μοκοένα

Διάρκεια 
116’

Διανομή  
UIP

του Ηλία Φραγκούλη



PAGE 7 



PAGE 8 | FREE CINEMA | ISSUE#68

καθόλου τυχαία η λεπτομέρεια που ο φακός 
μας επιτρέπει να δούμε, όταν με αυτή τη λέξη 
(και όχι το όνομα της συζύγου του) σώζει σε 
μια νέα τηλεφωνική συσκευή που του προμη-
θεύει το αφεντικό του από τα Ηνωμένα Έθνη 
το νούμερο με το οποίο μπορεί να έρχεται 
σε επαφή μαζί τους. Κατά κάποιο τρόπο, ο 
«Παγκόσμιος Πόλεμος Ζ» επιχειρεί να είναι 
μια ταινία για... όλη την οικογένεια, που χτί-
ζει το σασπένς της πάνω σε αυτή τη σχέση, 
ώστε και το target group του PG-13 (rating 
καταλληλότητας) να ταρακουνηθεί όσο το 
δυνατόν πιο ρεαλιστικά, με τη σκέψη του 
κινδύνου βαθιά στο υποσυνείδητό του. Τι κι 
αν η απειλή έχει τη μορφή αμέτρητων, αφη-
νιασμένων ζόμπι; Η ίδια οικογένεια σήμερα 
παρακολουθεί μετά μανίας, στην ασφάλεια 
της εστίας της, το «The Walking Dead» από 
την τηλεόραση. Πλέον, δε φοβάται την ανα-
ληθοφάνεια μιας παρόμοιας επίθεσης από 
ζόμπι, όπως μας τη δίδαξε το σινεμά (ή ο 
Τζορτζ Ρομέρο). Αντιλαμβάνεται πως, ύστερα 
από τις πλείστες όσες ταινίες με φυσικές 
καταστροφές, τούτη εδώ η περίπτωση αρχίζει 
να γίνεται ανησυχητικά φοβιστική. Η δημό-
σια υγεία διατρέχει σοβαρούς κινδύνους. Και 
η σκέψη αυτών των κινδύνων φέρνει τα ζόμπι 
σε δεύτερη μοίρα!

Με αυτό το σκεπτικό, ο «Παγκόσμιος Πόλε-
μος Ζ» εξελίσσεται ως περιπέτεια δράσης, 
όπου οι ζωντανοί νεκροί αποτελούν το στοι-
χείο της καταστροφής και ο Μπραντ Πιτ 
μετατρέπεται σε ένα είδος πολυμήχανου 
«superhero» ορθολογιστή, ο οποίος αναζητά 
την πηγή της αλήθειας, για να εξουδετερώσει 
το κακό. Οι κακοθελητές θα βρουν πάτημα 
για να κανιβαλίσουν το φιλμ με βάση τους 
προορισμούς του Πιτ, όμως, είναι σαφές ότι 
εδώ δε μιλάμε για μια πολιτική ταινία. Ούτως 
ή άλλως, ακόμη και το απόρθητο τείχος της 
Ιερουσαλήμ (κλείσιμο ματιού) δεν προστα-
τεύεται για πάντα, στο πιο εντυπωσιακό κομ-
μάτι μαζικής επίθεσης ζόμπι που ανήκει ήδη 
στη σφαίρα του cult classic! Επιπλέον, το 3D 
προσφέρει κάτι στην όλη αίσθηση - διάσταση 
της εικόνας και δεν το κοτσάρανε για να σου 
αδειάσουν - και μόνο - το πορτοφόλι.

Μια σοβαρή μου ένσταση, ως fan του είδους 
των ταινιών τρόμου, εντοπίζεται στην εξουδε-
τέρωση του στοιχείου του gore, μια διάθεση 
αυτολογοκρισίας των σκηνών με αίμα, ειδικά 
σε δύο σκηνές που απαιτούσαν αυτό το κάτι 
παραπάνω: στο κόψιμο του χεριού της Ισραη-
λινής φανταρίνας και στο χτύπημα του ζόμπι 
με λοστό στο κεφάλι (από την κατακλείδα 
στη Σκωτία). Ειδικά στη δεύτερη περίπτωση, 
φαντάζει βλακώδης η απόκρυψη του χτυ-
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν σου αρέσουν οι ταινίες καταστροφής 
τύπου «2012», βάζεις και μια ιδέα από 
ζόμπι, σε ωραίο 3D και έχεις τη δια-
σκέδαση εξασφαλισμένη. Αν πας για το 
λουτρό αίματος, θα μετράς τις σταγόνες 
και θα οικτίρεις. Αν σε είχαν ενοχλήσει 
τα ζόμπι (επειδή τρέχουν σαν αγριεμένο 
κοπάδι!) με το που είδες το πρώτο trailer, 
τα θέλει ο κώλος σου για να ζοχαδια-
στείς... Συνολικά, μια καλοδουλεμένη, 
θεαματικότατη και διασκεδαστική ταινία 
που υπηρετεί τους στόχους της, αρκεί να 
έχεις κι εσύ τους ίδιους. 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

πημένου κεφαλιού του ζόμπι, με τον Πιτ σε 
απόγνωση να τραβά με μανία το λοστό, για 
να ελευθερώσει το μόνο όπλο άμυνας που 
διαθέτει. Ακόμη και η τηλεόραση σήμερα 
παρουσιάζει σκηνές ωμής και πιο γραφικής 
βίας από αυτό που δεν έπρεπε να δούμε στο 
«Παγκόσμιος Πόλεμος Ζ». Γνωρίζω, όμως, και 
πολύ περισσότερους θεατές του έργου που 
τώρα θα χαίρονται με τη γνώση ενός σχετικά 
αναίμακτου θεάματος...

Αν θέλουμε να καταλογίσουμε ευθύνες για μη 
ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, αυτές εντοπίζο-
νται στο άχρωμο, ελαφρώς παθητικό παίξιμο 
του Μπραντ Πιτ που περιφέρεται σε ρόλο 
τουρίστα με ένα μόνιμα «δραματικό» βλέμμα, 
αν και η απάντηση του γυναικείου πληθυ-
σμού από το opening weekend στις ΗΠΑ 
είναι αποστομωτική: χεστήκατε (όλες, ναι, 
το αντιλαμβάνομαι, ζητώ συγγνώμη, δε θα 
θίξω περισσότερο το είδωλό σας)! Το φινάλε, 
όμως, δε χωρά αμφιβολίες και... σταριλίκια. Η 
κλιμάκωση παίζει σε εντελώς διαφορετικούς 
τόνους και συγκρούεται με το επικό μέγεθος 
της δράσης και των εφέ που σου ανοίγουν 
την όρεξη για περισσότερα από τα πρώτα 
λεπτά της ταινίας, κιόλας. Δεν είναι ένα κακό 
τέλος. Απλά, είναι λάθος οι ταχύτητες. Και 
δεν εκτροχιάζουν εντυπωσιακά το δίωρο, στο 
σύνολό του. Αλλά η ανάμνηση του εξαιρετι-

κού σασπένς που προηγήθηκε θα σε συνο-
δεύσει μέχρι την έξοδο. Και αυτό είναι μια 
μεγάλη επιτυχία για το σημερινό mainstream 
σινεμά. 

http://www.imdb.com/title/tt0816711/?ref_=sr_1
http://www.worldwarzmovie.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ccnLrmg0P_s
http://www.imdb.com/title/tt0816711/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/WorldWarZMovie?fref=ts
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ΥΨΗΛΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ (2012)
(LES SAVEURS DU PALAIS)

Είδος 
Κοινωνικό

Σκηνοθεσία 
Κριστιάν Βανσάν

Καστ 
Κατρίν Φρο, 
Αρτούρ Ντιπόν, 
Ζαν ντ’Ορμεσόν, 
Ιπολίτ Ζιραρντό

Διάρκεια 
95’

Διανομή  
FILMTRADE

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Ικανή μαγείρισσα στρατολογείται, χωρίς καλά-καλά 
να το καταλάβει, για την προσωπική κουζίνα του 
Γάλλου Προέδρου, προκαλώντας το φθόνο και τις 
αντιδράσεις του κατεστημένου στα Ηλύσια Πεδία. Οι 
συνεχείς πιέσεις θα την οδηγήσουν στην παραίτηση 
και στην... Ανταρκτική.

Δεν είναι spoiler η περίληψη, επειδή η ταινία αρχίζει παρου-
σιάζοντας την Ορτάνς τις τελευταίες μέρες της παραμονής 
της στην Ανταρκτική, όπου έχει περάσει ένα χρόνο μαγειρεύ-
οντας για μια επιστημονική αποστολή. Είναι ένα πολύ δια-
φορετικό περιβάλλον για τη μαγείρισσα, που έχει συνηθίσει 
να δουλεύει με εμμονή στη λεπτομέρεια και τα εξαιρετικής 
ποιότητας υλικά. Η Ορτάνς εργαζόταν ως υπεύθυνη της προ-
σωπικής κουζίνας του Γάλλου Προέδρου και το φανταστικό 
όνομα καλύπτει την ιστορία της Ντανιέλ Ντελπές, που εργά-
στηκε ως μαγείρισσα του Φρανσουά Μιτεράν. Στην καφετέ-
ρια της επιστημονικής αποστολής, δεν υπήρχε η απαίτηση να 
μαγειρέψει περίπλοκα γεύματα, αλλά το έκανε για τη δική 
της ευχαρίστηση. Και εκεί δείχνει μια γυναίκα ήρεμη και πιο 
χαλαρή, σε σύγκριση με τα πλάνα που θα ακολουθήσουν.

Ο Κριστιάν Βανσάν επιλέγει τα flashback για να αφηγηθεί 
την ιστορία, δείχνοντας την Ορτάνς να οδηγείται σχεδόν 
σηκωτή στο προεδρικό μέγαρο, χωρίς να έχει καταλάβει 
καλά- καλά τι καλείται να κάνει και ποιος είναι ο νέος της 
εργοδότης. Δε θα είναι, όμως, αυτό το μόνο της πρόβλημα. 
Η ανδροκρατούμενη κουζίνα και οι επικεφαλής chef θα της 
κάνουν τη ζωή δύσκολη, όπως και στη συνέχεια οι διαιτο-
λόγοι που παρακολουθούν τις προεδρικές θερμίδες και οι 
λογιστές που υπολογίζουν τα έξοδα για την απόκτηση των 
εκλεκτών υλικών. Ένας πρόθυμος βοηθός και η εμφανής από-
λαυση του Προέδρου ίσως δεν είναι αρκετά ώστε να κρατή-
σουν την Ορτάνς στη θέση της.

27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Επιτέλους, θα μάθεις τι 
έτρωγε ο Μιτεράν! Αν έχει 
και πιτόγυρο στο θερινό, 
σου κάθισε λαχείο...
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Σε κάθε ταινία όπου πρωταγωνιστούν οι γεύ-
σεις, το φαγητό οφείλει να φαίνεται λαχταρι-
στό και ο Βανσάν το καταφέρνει αυτό, χωρίς 
να υπερβάλλει. Η κύρια τύχη της «Υψηλής 
Μαγειρικής» είναι ότι διαθέτει την Κατρίν 
Φρο στον βασικό ρόλο, ηθοποιό που από 
σκηνή σε σκηνή μπορεί να αλλάζει εντελώς 
διάθεση, από τη χωριάτισσα μαγείρισσα, 
στην τσαμπουκαλεμένη chef που αποφασίζει 
να δείξει την αξία της και την κατασταλαγ-
μένη γυναίκα που έχει πάρει αποφάσεις για 
το μέλλον της. Πολύ καλό είναι και το καστ 
γύρω της, ενώ με ενδιαφέρον παρακολου-
θείς τις «πολιτικές» κόντρες της προεδρικής 
κουζίνας, έστω κι αν στο τέλος αφήνουν μια 
μικρή επίγευση κλισέ. Αισθητά πιο αδύ-
ναμο είναι το κομμάτι της Ανταρκτικής και 
η παρουσία ενός - όχι ιδιαίτερα πειστικού - 
αυστραλέζικου συνεργείου, που δεν προσφέ-
ρει ξεχωριστές υπηρεσίες στην αφήγηση.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν η γαλλική κουζίνα και τα παρασκήνια 
των προεδρικών ανακτόρων σού χτυπούν 
καμπανάκια περιέργειας, θα περάσεις 
μια χαρά. Μην περιμένεις, όμως, πολλές 
πολιτικές αναλύσεις και κρατικά μυστικά. 
Το στρατηγείο της ταινίας βρίσκεται απο-
κλειστικά στην κουζίνα.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://lessaveursdupalais.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ce_1pPsmtXo
http://www.imdb.com/title/tt2094877/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/lessaveursdupalais.lefilm?fref=ts
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ΟΙ ΚΑΤΑΦΕΡΤΖΗΔΕΣ (2013)
(THE INTERNSHIP)

Είδος 
Κωμωδία

Σκηνοθεσία 
Σον Λίβι

Καστ 
Βινς Βον, 
Όουεν Γουίλσον, 
Ρόουζ Μπερν, 
Αασίφ Μάντβι

Διάρκεια 
119’

Διανομή  
ODEON

του Άγγελου Μαύρου

Κολλητοί 40κάτι πωλητές φαλιρισμένης ωρολογο-
ποιίας, δεκτοί σε διαγωνιστικό campus ταλέντων 
για ασκούμενους της Google, τρώνε πακέτο: έλλειψη 
κατάρτισης, άτεγκτο υπερεπιβλέποντα, γκάου ομάδα 
εργασίας nerds και κακιασμένο Άγγλο αντίπαλο σε 
εν εξελίξει project - κρησάρα, οι νικητές του οποίου 
θα προσληφθούν. Ενώ ο ένας τους χτυπάει hot techie 
υπάλληλο, «το έχουν», για πρώτη φορά στη ζωή τους, 
και on line;

Ο webmaster (που λέει ο λόγος) του «Ραντεβού για Παντρε-
μένους» κι ο πιο λογάς ιλαρός ρολίστας των ΗΠΑ (ξαναμπαί-
νοντας στο λογαριασμό του με password «σεναριογράφος») 
βάζουν στη μηχανή αναζήτησης (όχι σε όποια κι όποια, ξέρεις 
σε ποια) μαζί «Γαμομπελάδες», «The Hangover» και «The 
Social Network». Τα αποτελέσματα; Πολλά αστεία hangouts, 
κάποιες αγγιχτικές ρυθμίσεις, χύμα επιφάνεια εργασίας και 
μολυσμένο πρόγραμμα περιήγησης. Κρίμα γιατί αυτό το, 
σχεδόν φαρσικού upload «η ισχύς εν τη ενώσει» αυτοπραγ-
μάτωσης, σερφάρισμα στο angst τής «συμβαίνει τώρα» εργα-
σιακής βάσης δεδομένων με host / διαφημιζόμενο το απόλυτο 
εταιρικό success story της τρίτης χιλιετίας έχει σελίδες για τα 
Favorites. 

Η Νόρα Έφρον κι ο Μπίλι Γουάιλντερ θα σκρόλαραν μαζί 
ξανά και ξανά το πιο αντι-ιπποτικό ραντεβού του πρόσφα-
του κινηματογραφικού ιστορικού (προσέξτε πώς μοιράζονται 
το έγγραφο και την παρουσίαση ο Γουίλσον και η Μπερν, 
επιτέλους με την αυστραλέζικη προφορά της), η σύσταση 
του forum των outsiders (ένας εκφοβισμένος μαμάκιας σχι-
στομάτης, μια «Never Been Kissed» Ινδή, ένας υπερόπτης 
smartphoneάς και ένας geek υπάλληλος με σεβντά) ξεκινάει 
σαν εύρεση στο Foursquare νέων ταλέντων για το «Saturday 
Night Live», η natural καπατσοσύνη του Βον τρέχει την 

27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Είναι δύο άχρηστοι από 
τεχνολογία που θέλουν να 
δουλέψουν στη Google. 
Γελάσαμε και σήμερα...
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εφαρμογή «script γραφίδα» με viral ανθρω-
πιά στη σκηνή των πλασιέ στην πιτσαρία (go 
to «The Prime Gig», όσοι δεν το έχετε δει, για 
τις ομοιότητες) ή του refresh παρεακίου στη 
γέφυρα του Σαν Φρανσίσκο.

Τα analytics, ωστόσο, εκθέτουν τους digerati 
της δεκάρας περίπου όπως και στην ται-
νία, κατ’ αρχήν στον φιλμοφιλικό Chrome, 
όπου ένα ματς Κουίντιτς επί εδάφους βρί-
σκει (και κλέβει) «Dodgeball» αγοραία στην 
ανοιχτωσιά, ενώ για το restore down του 
«Flashdance» (leitmotiv χωρατό και γέφυρα 
- toolbar στο εδώ διακωμωδούμενο πληροφο-
ριακό χάσμα των γενεών) θα ψάχνεις pop-up 
blocker. Βάλε και το ότι στο Picasa μεταφορ-
τώνονται (υπερ)βολικά γραφικά οι περισσότε-
ροι Android χαρακτήρες, ενώ σωρευτικά το 
Gmail δέχεται ανεπιθύμητη αλληλογραφία 
απ’ το καταφερτζίδικο υπολογιστικό φύλλο 
καταστάσεων - και το minimize του εισερ-
χόμενου φορτίου διασκέδασης μετριέται σε 
Mega κι όχι Giga. Γι’ αυτό «Οι Καταφερτζή-
δες», αν και όχι προς διαγραφή, δεν πιάνουν 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Ανήκεις στην κοινότητα του ξανθού και 
του γλιστρίδα ΚΑΙ συμφωνείς με τη 
χρήση των cookies απ’ το Χόλιγουντ; 
Κάνε log in τώρα. Θες κάτι σημερινό και 
fun να σε δικτυώσει απ’ τη μικρή στη 
μεγάλη οθόνη; Ψάξ’ το, αλλά συχνά δεν 
είναι για +1. Είσαι ψηφιακά αγράμματος 
και του arthouse; Ούτε το Κέντρο Bοή-
θειας δε σε σώζει. 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

Bing(ο) συν ότι δεν ξέρουν κι από απόρρητο. 
Κλικάρεις άπαξ κι είσαι του ιστού…

http://www.theinternshipmovie.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=G3W6IESxRKs
http://www.imdb.com/title/tt2234155/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/TheInternshipMovie?fref=ts


PAGE 14 | FREE CINEMA | ISSUE#68

ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΥΟ (2012)
(DOS MAS DOS)

Είδος 
Ερωτική Κωμωδία 

Σκηνοθεσία 
Ντιέγκο Κάπλαν

Καστ 
Αντριάν Σουάρ, 
Χουλιέτα Ντίαζ, 
Χουάν Μινουχίν, 
Κάρλα Πίτερσον

Διάρκεια 
103’

Διανομή  
FILMTRADE

του Άγγελου Μαύρου

Μετεωρολόγα του γυαλιού με προέφηβο γιο πείθει 
τον άνδρα της, ελαφρώς πουριτανό ιδιωτικό καρδιο-
χειρουργό, να δοκιμάσουν το swinging με (αιφνίδια 
έξω απ’ την ντουλάπα ως βετεράνους της «φάσης») 
το συνέταιρό του δόκτορα και τη furia roja συμβία 
του. Θα το κάνουν. Αλλά θα τους… τελειώσει (αφού 
τελειώσουν); 

Έπαιρνε χρόνια μάτι «Nip / Tuck» ο Ντιέγκο Κάπλαν και τη 
συναφή προ τριών ετών ονείρωξη «Κρεβάτι στα Τέσσερα» 
του Άντονι Κορντιέ τη σκίζει άνετα. Πιο συχνά απ’ ό,τι πρέ-
πει στο… ντιβάνι της τηλεόρασης, εντούτοις, άσε το ότι προ-
σπαθεί να ερεθίσει ημικοσμίως (κι εκεί ψάχνεις για το Viagra 
σου), σ’ αυτό το αργεντίνικο crowdpleaser μεγαλοαστικών 
erotica απωθημένων, μπερδεμάτων και συνειδητοποιήσεων, 
όπου σε «φτιάχνουν» αρκετές ατάκες (όπως για το «ανθρώ-
πινο σουβλάκι»), σιλουέτες που εκμαυλίζουν (κυρίως ο αβρά 
ελευθεριάζων μπούλης οργανωτής των party ανταλλαγής 
συντρόφων, με τον Αλφρέντο Καζέρο fluffer όλων των σκη-
νών του) και 2 - 3 γόνιμα συμπλέγματα έμπνευσης (όπως του 
γαστρικού bypass) που μπορεί να σε ξαπλώσουν απ’ το γέλιο. 

Κι εκεί αρχίζει το ιεραποστολικό. Καυτό «μωρό» η Χουλι-
έτα Ντίαζ (ως pin-up σάρκωση της αθωότητας της Εύας που 

27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Είναι δύο ζευγάρια και 
λένε να παίξουν αλλα-
ξοκωλιές μεταξύ τους. 
Στο CAM4 έχει καλύτερο 
θέαμα. Ουστ, πουριτανοί!
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παρασύρει τον Αδάμ στον πειρασμό, όμως, 
παρά ερμηνευτικά), σιριαλικά πρόστυχη η 
μεγέθυνση του μορίου του τύπου και της 
καθοδήγησης του Αντριάν Σουάρ, επαινετέα 
για την προσπάθεια αλλά αναμενόμενων 
στάσεων η ανάγνωση του Κάμα Σούτρα 
παραμέτρων (μη υλοποιημένες φαντασιώ-
σεις, ταξικοοικογενειακές αναστολές, ελλι-
πής έλεγχος σε λίμπιντο ορμές, μυστικά και 
ψέματα, «κέρατο ή μονογαμία, τι θες;»). Με 
τι αντι-δονητή; Το family εστίας μαστίγωμα 
της «Πάρ’ τα, μωρή άρρρωστη!» αλυσοδεμέ-
νης επιθυμίας και της εν τέλει διάψευσης της 
πιο συντηρητικά έκφυλης γύμνωσής της. To 
«Δύο και Δύο» είχε φραγμούς και το γυρνάει 
σε... «Δύο σ’ Ένα». Μυαλό για business και 
κορμί για αμαρτία; Τοιουτοτρόπως, σπάνια 
σου κάθεται η εμπειρία ως πολυοργασμική. 
Βγάλ’ το από μέσα σου και (γύρνα) στο τσαρ-
δάκι, ανδρογυνάκι…

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Σε τρώει το πιπί σου να φιστικωθείς και 
κάπως έτσι αλλά κωλώνεις; Μπάνισέ το 
ως βοήθημα ή υποκατάστατο. Ηδονοβλε-
ψία της εμπορικούρας και της TV, θα το 
νιώσεις γαργαλιστικά στο υπογάστριο. 
Είσαι της πιο ποιοτικής ανωμαλίας; Με 
εξαίρεση κάποιες θωπείες, δε θα σε κάνει 
πύραυλο ούτε θα υγράνει τη μαντάμ σου 
επαρκώς. Πιτσουνάκια του YouPorn, είναι 
πολύ μαλακοκαύλικο για εσάς.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.afterearth.com/site/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Y49ChapveBM
http://www.imdb.com/title/tt1815862/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/AfterEarth
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ΓΑΜΟΣ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ (2012)
(UN PLAN PARFAIT)

Είδος 
Ρομαντική Κομεντί

Σκηνοθεσία 
Πασκάλ Σομέιγ

Καστ 
Ντιάνε Κρούγκερ, 
Ντανί Μπουν, 
Αλίς Πολ, 
Ρομπέρ Πλανιόλ

Διάρκεια 
104’

Διανομή  
FEELGOOD

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Νεαρή όμορφη οδοντίατρος ετοιμάζεται να παντρευ-
τεί τον αγαπημένο της συνάδελφο. Για να αποφύγει, 
όμως, την οικογενειακή κατάρα που λέει ότι ο πρώ-
τος γάμος είναι πάντα αποτυχημένος, αποφασίζει να 
παντρευτεί και να χωρίσει στο πι και φι έναν άσχετο 
τύπο. Αλλά δεν της βγαίνει ακριβώς όπως το είχε σκε-
φτεί...

Συμπαθητικά τα είχε καταφέρει ο Πασκάλ Σομέιγ στο είδος 
της κοσμοπολίτικης ρομαντικής κομεντί με τον «Επαγγελμα-
τία Καρδιοκατακτητή» που είχε γυρίσει το 2010, με τον Ρομέν 
Ντιρίς και τη Βανέσα Παραντί. Με ένα αντίστοιχο καστ, επι-
χείρησε να προχωρήσει στο μονοπάτι των κλισέ της κομεντί. 
Μόνο που αυτή τη φορά η προσπάθεια δεν του βγήκε ούτε 
ενδιαφέρουσα, ούτε φρέσκια, ούτε συναισθηματική, ούτε 
αστεία. Το βασικό στοιχείο της αισθηματικής κομεντί, το ταί-
ριασμα των αταίριαστων, δε λειτουργεί, επειδή οι αταίριαστοι 
πρωταγωνιστές... δεν ταίριαξαν ποτέ και σε τίποτα.

Το «εύρημα» της οικογενειακής κατάρας του πρώτου γάμου, 
όπως περιγράφεται, με τους πρωταγωνιστές απόντες, είναι 

27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Είναι, λέει, οικογενειακή 
κατάρα, που χωρίζουν 
όλες οι γυναίκες στο σόι 
με τον πρώτο τους γάμο. 
Πόσες δικαιολογίες βρί-
σκουν οι γκόμενες για ν’ 
αποδείξουν πως δεν είναι 
μπάζα, πια; Πίσω, μωρή 
γαλλικουριά!
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σα να μην τους αφορά. Η αφήγηση της ιστο-
ρίας από το συνοδευτικό καστ και ο τρόπος 
με τον οποίο παίζεται στη συνέχεια από την 
Ντιάνε Κρούγκερ και τον Ντανί Μπουν είναι 
δυο διαφορετικά πράγματα. Διαφορετικής 
νοοτροπίας ηθοποιοί, παραμένουν δυο ξένοι 
στο ίδιο πλάνο. Ο Μπουν με την υπερβολική, 
σωματική, γεμάτη γκριμάτσες ερμηνεία του 
από τη μία και η Κρούγκερ από την άλλη, 
που ανεπιτυχώς πασχίζει να ραγίσει την 
άψογη εικόνα της και να γίνει αστεία, δεν 
πείθουν ούτε στιγμή ότι μπορούν να γίνουν 
ακαταμάχητοι ο ένας στον άλλο.

Το σενάριο που βάζει την Κρούγκερ να 
αποφασίζει σε μια στιγμή να ταξιδέψει στην 
Κένυα και να βουτάει σε πισίνα ξενοδοχείου 
του Ναϊρόμπι φορώντας παρκά με γούνινο 
γιακά, είναι απελπιστικά ρουτινιάρικο και 
χωρίς ίχνος έμπνευσης. Πώς να το σώσει μια 
ηθοποιός που προσπαθεί φιλότιμα, αλλά δεν 
το έχει το κωμικό timing; Ό,τι μένει, είναι το 
ταξίδι των πρωταγωνιστών και της κάμερας 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Χαζεύεις με την ομορφιά της Κρούγκερ; 
Συμπαθείς τα κλοουνίστικα καμώματα 
του Μπουν; Λες, «μα να μην παίζει πια 
πουθενά μια κομεντί;». Ίσως να μη σε 
πιάσουν τα νεύρα σου. Σε κάθε άλλη περί-
πτωση, θα περάσουν 104’ και ακόμη θα 
ψάχνεις το αστείο.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

σε διάφορα locations, στην αναζήτηση του 
διαζυγίου και την (οποία ανατροπή!) ανακά-
λυψη του έρωτα. 

http://www.universalpictures-film.fr/film/un-plan-parfait
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SkXZlDYAAEU
http://www.imdb.com/title/tt1986843/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/UnPlanParfait
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ΤΑΚΟΥΝΙΑ... ΣΕ ΜΥΣΤΙΚΗ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ (2012)
(SO UNDERCOVER)

Είδος 
Κωμωδία Δράσης

Σκηνοθεσία 
Τομ Βον

Καστ 
Μάιλι Σάιρους, 
Τζέρεμι Πίβεν, 
Μάικ Ο’ Μάλι, 
Κέλι Όσμπορν

Διάρκεια 
94’

Διανομή  
AUDIO VISUAL

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Η Μόλι είναι ένα κορίτσι - μαγκάκι, που δουλεύει με 
τον πατέρα της, έναν ιδιωτικό ντετέκτιβ. Ένας πρά-
κτορας του FBI την πλησιάζει και της αναθέτει να 
μπει σε μια αδελφότητα κολεγίου, προκειμένου να 
παρακολουθεί την κόρη του μάρτυρα μιας σοβαρής 
υπόθεσης και το αγοροκόριτσο θα αναγκαστεί να 
γνωρίσει τι σημαίνουν... τακούνια και make-up, προ-
κειμένου να εισχωρήσει στην κοινότητα των απόλυ-
των bimbo’s! 

Πάλι καλά που τα «Τακούνια... σε Μυστική Αποστολή» δεν 
ξεπερνούν τη μιάμιση ώρα, γιατί αν η ταινία κρατούσε λίγο 
περισσότερο, θα πήγαινα να εξεταστώ και να δω πόσα εγκε-
φαλικά κύτταρα έχω κάψει. Με τον τίτλο «τέως Hannah 
Montana» να εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την καριέρα της, 
η Μάιλι Σάιρους μπορεί να τα κουτσοκαταφέρνει ως post-
teen pop idol, αλλά η ενήλικη κινηματογραφική καριέρα δε 
φαίνεται να της κάθεται. Ουσιαστικά ατάλαντη ως ηθοποιός, 
με το άκαμπτο σώμα της και την άχαρη φωνή της (όταν πρέ-
πει να μιλάει...), η Σάιρους είναι η επικεφαλής ενός θιάσου, 
που δίνει την εντύπωση ότι μαζεύτηκε σε κοριτσίστικο party 
για να παίξει το «Μις με το Ζόρι» σε παντομίμα.

Ως βασίλισσα αυτού του party, η Μάιλι έχει πάρει το ρόλο 
της Σάντρα Μπούλοκ και διάφορες ασήμαντες γύρω της 

27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Η Μάιλι Σάιρους σε 
κόντρα ρόλο. Κάνει το 
κορίτσι. Σα να βάζεις ντα-
λικέρη να περπατήσει σε 
ημιόροφο πλατφόρμας.
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έχουν μοιραστεί τα υπόλοιπα. Το πρόβλημα 
είναι, ότι ασήμαντη είναι και η ίδια η πρω-
ταγωνίστρια, οπότε ό,τι κι αν κάνει, η κατά-
σταση δε σώζεται. Είναι περιττό να μιλήσει 
κανείς για σκηνοθεσία, ερμηνείες και σενά-
ριο, αφού τα «Τακούνια... σε Μυστική Απο-
στολή» δεν είναι τίποτα περισσότερο από τη 
χωρίς ίχνος φαντασίας κόπια μιας μέτριας 
κομεντί, που σε σχέση με αυτή την ταινία, 
φαίνεται κολοσσός της Έβδομης Τέχνης. Ο 
πράκτορας που τη στρατολογεί, οι «τρελές» 
που της φτιάχνουν τα μαλλιά, τα χαζά κορί-
τσια στην αδελφότητα που νοιάζονται μόνο 
για το πώς φαίνονται, αλλά τελικά έχουν 
και καρδιά... Τι άλλο θέλεις για να πάθεις το 
κακό το déjà-vu; 

Κακοστημένες σκηνές δράσης, λίγο και 
φτηνό χιούμορ και τόνοι lip gloss είναι τα 
συστατικά των «Τακουνιών», πάνω στα 
οποία κουτσαίνει ως star η πρωταγωνίστρια. 
Ακόμη και ο πάντα νευρικός και πνευματώ-
δης Τζέρεμι Πίβεν, στο ρόλο του πράκτορα 
του FBI, δίνει την εντύπωση ότι παίζει ημι-

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Πρόσεξε καλά. Εγώ σε προειδοποίησα. Αν 
δεν έχεις στο δωμάτιό σου κρεμασμένη 
αφίσα της Μάιλι, πρέπει να σε κοιτάξει 
γιατρός έτσι και μπεις στην αίθουσα. Ή 
μετά, για να δει αν το έκαψες εντελώς.

official trailer

imdb

facebook page

link me

ναρκωμένος. Στην Αμερική η ταινία βγήκε 
straight to DVD. Εδώ αντί να πάει straight 
to... trash, βγαίνει στις αίθουσες. Μετά απο-
ρούμε γιατί το ελληνικό box-office είναι τόσο 
αλλοπρόσαλλο και πάει άπατο...

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-7tr4HcPOPQ
http://www.imdb.com/title/tt1766094/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/soundercovermovie?fref=ts
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ΔΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜΟ (1967)
(TWO FOR THE ROAD)

Είδος 
Ρομαντική Κομεντί

Σκηνοθεσία 
Στάνλεϊ Ντόνεν 

Καστ 
Όντρεϊ Χέπμπορν,  
Άλμπερτ Φίνεϊ,  
Τζάκλιν Μπίσετ, 
Έλενορ Μπρον 

Διάρκεια 
111’

Διανομή  
SEVEN FILMS

της Νίνας Βελιγράδη 

Το ταξίδι της 12χρονης σχέσης ενός αρχιτέκτονα και 
μιας μουσικού (που ένωσε η... ανεμοβλογιά), από τη 
γνωριμία τους στα 20κάτι μέχρι την πρώτη ισχυρή 
γαμήλια κρίση στα 30φεύγα τους, ως road trip πέντε 
στάσεων στη νότια Γαλλία. Η αγάπη τους στο χρόνο 
και στο δρόμο (πού) θα τους «φτάσει»;

Ο Μαρκ και η Τζοάνα γίνονται ζευγάρι κάπως τυχαία, εξαι-
τίας της επιδημίας ανεμοβλογιάς που έχει πλήξει τη χορωδία 
θηλέων της δεύτερης. Η μόνη που δεν κολλάει είναι αυτή, 
κάτι που την κάνει αυτομάτως τη μόνη γυναίκα ερωτικά 
διαθέσιμη για εκείνον. Ακολουθούν auto stop, Αμερικανοί 
τουρίστες, μια κόρη, η εκατέρωθεν απιστία, «Σκηνές από ένα 
Γάμο», όλα σε μια διαδρομή από τη Νίκαια στο Σαιν Τροπέ 
- και μαζί το τρίτο, πιο αξιοθέατο «Charade» ανάμεσα στο 
σκηνοθέτη του «Τραγουδώντας στη Βροχή» και στο… Αστείο 
Μουτράκι του, που επανεκδίδεται μετά από την πολυετή 
στάση του στα εδώ θερινά.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της ταινίας είναι η μη 
γραμμική αφήγηση που αντιπαραθέτει το παρόν με το παρελ-
θόν του ανδρόγυνου, μόντα που έφερε την ταινία κοντά στο 
πειραματικό σινεμά της εποχής της στα 60’s. Η δυναμική, 
εξάλλου, της μεταφοράς από πόλη σε πόλη και από αυτοκί-
νητο σε αυτοκίνητο είναι σχεδόν μαγευτική και οφείλεται 
στην εξαιρετική χρήση του μοντάζ. Αυτοί οι δυο δεν έχουν 
αφήσει αυτοκίνητο για αυτοκίνητο όρθιο, ανθοδέσμη οι μάρ-
κες και τα χρώματα: το λευκό Mercedes-Benz 230SL roadster, 
το πράσινο MG TD (που είναι κάπως γαϊδούρι και θέλει λίγο 
σπρώξιμο από τα χέρια της κυρίας Χέπμπορν), ένα Triumph 
Herald, ένα VW Microbus και ένα Ford Country Squire. Η 
χρήση των αυτοκινήτων είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Ντό-
νεν απεικονίζει την κοινωνική εξέλιξη του ζευγαριού, κάτι 
που «σημαίνουν» και τα ρούχα, κομμένα και ραμμένα από 
τα χέρια της Mary Quant και του Paco Rabanne, καινοτόμα 

27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Είναι δύο που γνωρί-
ζονται, γουστάρουνε, 
παντρεύονται και μετά 
έρχονται τα μίση και 
θέλουνε διαζύγια αλλά... 
δεν και δύο ώρες αυτό το 
βιολί, μπρος - πίσω. Έχει 
ωραία αμάξια.
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για την εποχή τους (προσέξτε τον απελευθε-
ρωτισμό του μετάλλου με το πλαστικό στην 
τελευταία ενδυμασία της Τζοάνα στη σκηνή 
του party).

Αλλά, εκτός του αμαξώματος, υπάρχει και 
η μηχανή. Η περίπτωση του «Δύο για το 
Δρόμο» δείχνει το ρόλο που διαδραματίζει 
το φινετσάτο storytelling στη δημιουργία 
ατόφιου συναισθήματος. Ο τρόπος που κόβει 
τις σκηνές του ο Ντόνεν τη στιγμή που πάνε 
να ξεφύγουν συναισθηματικά είναι σχεδόν 
αψεγάδιαστος. Τα εργαλεία του; Η αγάπη 
του για τους χαρακτήρες της Τζοάνα και του 
Μαρκ, το γρήγορο μοντάζ και το comic relief, 
ειδικά στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί 
σκηνοθετικά το νερό. Το ζευγάρι… φλερτάρει 
έντονα με το υγρό στοιχείο είτε ως ένδειξη 
αγάπης είτε ως έξοδο από την ένταση της 
στιγμής. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες 
σκηνές είναι όταν η Τζοάνα επιστρέφει στο 
Μαρκ μετά τη σύντομη ερωτική περιπέτειά 
της με τον Ντέιβιντ. Ο Μαρκ, εμφανώς θολω-
μένος από ζήλεια, την προσβάλλει και ο Ντό-
νεν τον ρίχνει στην πισίνα για να συνέλθει, 
κρατώντας έτσι τη σχέση τους ζωντανή! 

Η λύση του δράματος είναι ίσως από τα 
πιο δύσκολα σημεία της κινηματογραφικής 

αφήγησης, το πώς φεύγει το κοινό από την 
αίθουσα, άλλωστε, έχει πολύ μεγάλη σημα-
σία. Είναι η στιγμή που ο δημιουργός δείχνει 
τη μαεστρία του και την κινηματογραφική 
του συνέπεια. Ένας από τους βασικούς κανό-
νες της δραματουργίας είναι η λεπτή ισορρο-
πία στη δημιουργία ατόφιου συναισθήματος 
ή μελοδράματος. Η δραματικότητα του ήχου 
δεν πρέπει να ξεπερνάει ποτέ τη δραματικό-
τητα της εικόνας, από το fade in μέχρι το fade 
out - αν το κάνει, το συναίσθημα που δημι-
ουργείται στο θεατή είναι ψεύτικο και παρά-
γει μελόδραμα. 

Εδώ βλέπουμε το απόλυτο δέσιμο του 
σεναρίου του Φρέντερικ Ράφαελ (δύο πολύ 
ενδιαφέροντες συγγραφικά χαρακτήρες σε 
ερωτική ιστορία, με εκείνον της Τζοάνα τον 
πιο προκλητικό στην καριέρα της Χέπμπορν, 
που εξαιτίας των σεξουαλικών υπονοουμέ-
νων φημολογείται ότι αρχικά είχε αρνηθεί 
να παίξει στην ταινία) με τη σκηνοθεσία του 
Ντόνεν (που όλη αυτή την ώρα έχει κάνει 
ουράνιο τόξο την υπέροχη χρήση του φωτός 
της Μεσογείου από το φωτογράφο Κρίστο-
φερ Τσάλις), τις ερμηνείες του ζευγαριού και 
τη διακριτική λεπτότητα της μουσικής ενορ-
χήστρωσης του Χένρι Μανσίνι στην ίσως 
καλύτερη δουλειά του. 
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Οι πρωταγωνιστές μας βρίσκονται μέσα στο 
αυτοκίνητο και τσακώνονται. Τι έχει προη-
γηθεί; Ένα party όπου η Τζοάνα συνάντησε 
τυχαία τον πρώην εραστή της, Ντέιβιντ. Μια 
εικόνα που έκανε το Μαρκ να ζηλέψει. Είναι 
η στιγμή που μπαίνει η ζήλεια ανάμεσα στο 
ζευγάρι. Η διακριτική κομψότητα με την 
οποία ντύνεται η σκηνή από τους ήχους του 
Μανσίνι στρώνει χαλί για να πατήσει πάνω 
το οπτικό μέρος και οι διάλογοι των πρω-
ταγωνιστών σε κάτι που μοιάζει σαν βασα-
νιστήριο της Τζοάνα από το Μαρκ για την 
απιστία της. Την αμφισβητεί συνεχώς, της 
λέει ότι υποκρίνεται και αρχίζει η τύφλωση 
της σκέψης. «Τι θα έκανες αν χωρίζαμε;», τη 
ρωτάει. «Θα έκλαιγα», απαντά εκείνη, και 
όλα αυτά οδηγώντας. 

Πώς εκφράζει ο Ντόνεν το ανδρικό συναί-
σθημα; Με φρενάρισμα! «Γιατί σταματάς το 
αυτοκίνητο κάθε φορά που λέω κάτι;» τον 

ρωτάει. Γιατί μέσα στην τύφλωσή του είναι 
συναισθηματικά ευάλωτος και αυτό που 
του λέει τον πληγώνει. Είναι η σκηνή που 
βλέπουμε με τι συναισθηματική ασφάλεια 
εκφράζεται πλέον η 40+ Τζοάνα και με τι 
τραχύτητα ο 40+ Μαρκ. Η σκηνή στο αυτο-
κίνητο είναι η κρίσιμη στιγμή για τη λύση του 
δράματος, τόσο για τους χαρακτήρες όσο και 
για το θεατή, γιατί πάνε να εκλογικεύσουν 
την αγάπη. Μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο 
ακούστηκε πέντε φορές η λέξη «αγάπη». 
Κλισέ; Ίσως. Μέσα σε αυτό το αμάξι, όμως, 
ακούστηκε και τρεις φορές το «δεν ξέρω», 
δύο φορές από την Τζοάνα και μία από τον 
Μαρκ. Αγαπιούνται και δεν ξέρουν το λόγο ή 
είναι βλάκες που δεν ξέρουν; Ίσως. 

Ο τρόπος, πάντως, με τον οποίο διακόπτει 
η Τζοάνα τη σκέψη του Μαρκ είναι σχεδόν 
μαγικός. «Σταμάτα να σκέφτεσαι», του λέει 
και πέφτει πάνω του, ενεργοποιώντας έτσι τη 
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Υπόδειγμα νεωτερισμού αφήγησης με 
θέμα την ωρίμανση και την αναπόφευκτη 
κρίση στις σχέσεις ενός παντρεμένου ζευ-
γαριού, το φιλμ του Ντόνεν ξεφεύγει από 
οτιδήποτε χολιγουντιανό θα μπορούσες 
να περιμένεις και συνεχίζει να εκπλήσσει, 
ακόμη και 46 χρόνια αργότερα! Ο τρό-
πος που διασταυρώνονται οι εποχές και 
οι δεκαετίες του ζεύγους ίσως ξενίσουν 
τους περισσότερο παραδοσιακούς θεατές, 
όμως η γοητεία των πρωταγωνιστών και 
το στιλιζάρισμα ή η μόδα των 60’s δεν θα 
αφήσουν κανέναν παραπονεμένο.

official trailer

imdb

facebook page

link me

φερομόνη της αγάπης μέσω της οσμής. Κάτι 
του λέει στο αυτί, το τι το σενάριο το αφήνει 
στη διακριτική ευχέρεια του θεατή. «Εδώ;» 
τη ρωτάει. - «Ναι, αγαπώ τα ευτυχισμένα 
τέλη». «Το παίζεις ανήθικη», της απαντά και 
αυτή με τη σειρά της του λέει: «Πώς γίνεται 
να είναι ανήθικο; Αφού είμαστε παντρεμέ-
νοι»! «Ε, ας χωρίσουμε», της απαντά εκείνος 
και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο απε-
λευθερώνει ο διάλογος τη γενετήσια ντροπή 
εντός του γάμου. Ναι, είναι αλήθεια: η κυρία 
Χέπμπορν κάνει σεξ μέσα σε αυτοκίνητα! 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2HPtSGg2b4s
Two for the Road
https://www.facebook.com/pages/Two-for-the-Road/105634466137258?fref=ts
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ΘΡΕΨΕ ΚΟΡΑΚΙΑ (1976)
(CRIA CUERVOS)

Είδος 
Αλληγορικό Δράμα

Σκηνοθεσία 
Κάρλος Σάουρα

Καστ 
Τζεραλντίν Τσάπλιν, 
Άνα Τόρεντ, 
Μόνικα Ραντάλ, 
Φλορίντα Τσίκο, 
Χέκτορ Αλτέριο

Διάρκεια 
110’

Διανομή  
CAROUSEL FILMS

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

Μικρό κορίτσι γίνεται άθελα μάρτυρας του θανάτου 
του (στρατιωτικού) πατέρα της, πριν καταφύγει στα 
χάδια της μητέρας της και συνεχίσει να παρατηρεί 
γεμάτη απορία τον κόσμο των μεγάλων σε σκοτεινούς 
για την Ισπανία καιρούς. Λεπτομέρεια: η μητέρα της 
έχει πεθάνει ήδη εδώ και καιρό.

Θα μπορούσε να θεωρηθεί σχεδόν ολόκληρη σχολή του 
ισπανόφωνου κινηματογράφου το σύνολο των ταινιών που 
αναφέρονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στη δικτατορία 
του Φράνκο και στον τρόπο που επηρέασε τη νεότερη κυρίως 
γενιά. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο το γεγονός ότι, στην πλειο-
ψηφία των ταινιών, οι πρωταγωνιστές είναι ανήλικοι και όλος 
ο τρόμος της φασιστικής πραγματικότητας αποτυπώνεται 
μέσα από τα δικά τους μάτια και την αντίληψή τους σχετικά 
με τη φαινομενικά ατάραχη καθημερινότητα. Άλλοτε απλά 
αλληγορικά και άλλοτε χρησιμοποιώντας ακόμα και υπερ-
φυσικά στοιχεία στην ανάπτυξη της ιστορίας, η αντίστοιχη 
φιλμογραφία ανέδειξε τις καλύτερες ταινίες του λατινόφω-
νου σινεμά. Ακόμα και τόσα χρόνια μετά, η θεματολογία της 
περιόδου εξακολουθεί να εμπνέει, όπως απέδειξε και ο Γκι-
γέρμο ντελ Τόρο με τον σχετικά πρόσφατο «Λαβύρινθο του 
Πάνα» του.

Στο «Θρέψε Kοράκια» (το οποίο προκύπτει από την ισπα-
νική παροιμία «Θρέψε κοράκια να σου βγάλουν τα μάτια») 
δεν πρόκειται να βρει κανείς αμιγώς υπερφυσικά στοιχεία, 
όμως, θα συναντήσει τόσο τη μικρή πρωταγωνίστρια, που θα 
περίμενε στο επίκεντρο της ιστορίας, όσο και την ανάμιξη 
φαντασίας και πραγματικότητας, που κάνει περισσότερο 
αντιμετωπίσιμη την καθημερινή ζωή της. Η Άνα δε γνωρίζει 
τίποτα για το καθεστώς που επικρατεί στη χώρα της, ούτε 
για τους κινδύνους που αυτό δημιουργεί για τη μετέπειτα 
πορεία της, όμως, μέσα στην ίδια της την κατοικία μπορεί να 
βρει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα την προετοιμάσουν 

27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

η γνωμη του mr. klein

Ζει ο ποιητής Φανφάρας!
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για τις δυσκολίες της ζωής. Ολόκληρη η ζωή 
της στο σπίτι, μπορεί να θεωρηθεί μια αλλη-
γορία σχετικά με το κράτος του Φράνκο και 
με την επίδραση που είχε αυτή στη νεότερη 
γενιά των Ισπανών, καθώς και ένας προβλη-
ματισμός σχετικά με το τι πραγματικά μπο-
ρούσε να κάνει αυτή η φάρα πέρα από το να 
περιμένει απλά το καθεστώς να «πεθάνει». 
Συνεχίζοντας όσα αναρωτιόταν το «Πνεύμα 
του Μελισσιού» του Βίκτορ Ερίθε, το «Θρέψε 
Κοράκια» είναι η κατάθεση του Κάρλος 
Σάουρα για την κληρονομιά της ισπανικής 
γενιάς. Καθόλου τυχαία, οι δύο ταινίες μοι-
ράζονται την ίδια, εκφραστική πρωταγωνί-
στρια, Άνα Τόρεντ.

Αν, όμως, πέρα από την αλληγορία, δεν 
υπήρχε και μια συγκινητική ιστορία στη 
βάση της ταινίας, το φιλμ δε θα είχε τον ίδιο 
τελικό αντίκτυπο. Η ιστορία, ανεξάρτητα 
από τα κρυμμένα μηνύματά της, δεν παύει 
να είναι μια συγκινητική ιστορία ενηλικίω-
σης μέσα σε μια δυσλειτουργική οικογένεια, 
χωρίς την παρουσία της μητέρας και με την 
ανάμνηση ενός πατέρα, που, όσο γνωστο-
ποιείται η «προσφορά» του στην οικογένεια, 
γίνεται όλο και πιο βαριά. Η προσφυγή στη 
φανταστική αγκαλιά της (νεκρής) μητέρας 
και οι σουρεαλιστικές μελλοντικές αφη-
γήσεις της ενήλικης πλέον Άνα (η χαρα-
κτηριστική μορφή της Τζεραλντίν Τσάπλιν 
αναλαμβάνει και τους δύο αυτούς ρόλους) 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Όχι η ευχάριστη ταινία με την οποία 
ενδεχομένως να ήθελες να συνοδέψεις το 
καλοκαιρινό σου βράδυ, όμως, σίγουρα 
ένα φιλμ που θα σε συγκινήσει, θα σε 
βάλει σε σκέψεις και θα σε παρηγορήσει, 
δίχως να σε παραπλανήσει. Θερινό σινεμά 
δεν είναι μόνο η Όντρεϊ Χέπμπορν...

official trailer

imdb

facebook page

link me

τονίζουν τη βαρύτητα των μικρών δυσκο-
λιών και υπογραμμίζουν την εσωτερική πάλη 
κάθε παιδιού που θα βρισκόταν σε αυτή την 
κατάσταση. Κι αν η ταινία είναι από επι-
λογή καδραρισμένη πάνω στην Άνα, η μικρή 
στιχομυθία του φινάλε μαρτυρά τη γενικό-
τητα του προβλήματος αλλά και τον (αφανή 
αλλά υπαρκτό) ρεαλισμό με τον οποίο ένα 
παιδί αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα. 
Το «Θρέψε Κοράκια» αργεί να το εμφανίσει 
αλλά αποτελεί, τελικά, μια καθαρά αισιόδοξη 
ταινία στη φύση της.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=auEw5qYmssA
http://www.imdb.com/title/tt0074360/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/pages/Cria-Cuervos/106480626055308?fref=ts
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