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Πρόλογος 
 

Η Παρούσα έρευνα συντάχθηκε µε αφορµή την επιθυµία µου να εξερευνήσω το 

παρασκήνιο, την µουσική και γενικά τον κόσµο του µιούζικαλ, έτσι ώστε να 

γνωστοποιηθεί η πρόσληψη του αµερικανικού κινηµατογραφικού µιούζικαλ στην 

Ελλάδα. Το µιούζικαλ αποτελεί µεγάλο κεφάλειο στην ιστορία του κινηµατογράφου. 

Με την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής θέλω να ευχαριστήσω για την πολύτιµη 

βοήθεια και καθοδήγηση που µου έδωσε, την επιβλέπουσα καθηγήτρια µου την  κυριά 

Κατερίνα Διακουµοπούλου και την συνεπιβλέπουσα καθηγήτρια µου κυρία Άννα- 

Μαρία Ρεντζεπέρη, επίκουρη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας του Τµήµατος 

Μουσικής επιστήµης και Τέχνης. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τους δικούς µου 

ανθρώπους (Κυριάκο Νεοκλέους, Βασιλική Δηµητρίου, Αποστολία Μαντζιροπούλου, 

Δηµήτρη Σουρουλλά τόσο για την ψυχολογική όσο και την πρακτική τους υποστίριξη) 

που µε βοήθησαν να αποδώσω µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να ολοκηρώσω 

αυτή την εργασία, η οποία να µπορεί να είναι βασικό βοήθηµα για κάποιον που θέλει 

να µάθει για το αµερικανικό µιούζικαλ. 
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Εισαγωγή  
“Το µιούζικαλ είναι ένα από τα πιο δηµοφιλή είδη κινηµατογραφικών ταινιών µεταξύ 

των διαφόρων ειδών που διαθέτουµε, η µουσική, η απολαυστική προβλεψηµότητα του 

αποτελέσµατος αντισταθµίζεται µε την απόλαυση της ποικίλης λεπτοµέρειας”. 

(Michael Dunne , 1941)    
Ίσως γι’αυτό το Αµερικανικό Κινηµατογραφικό Μιούζικαλ να έχει τόση 

απήχηση στο Ελληνικό κοινό; Ή µήπως η «Η Μουσική του Hollywood γράφεται µε 

Κεφαλαία γράµµατα”; ( Michael Dunne,1941) Ποιά ήταν η πρόσληψή τους από το 

Ελληνικό κοινό; Γιατί το Ελληνικό κοινό αγκάλιασε ή ακόµα και σιγχάθηκε το 

Μιούζικαλ;  Πόσα µιούζικαλ ανέβηκαν απο Έλληνες ηθοποιούς στο θέατρο ή στο 

κινηµατογράφο;     

Τα ερωτήµατα αυτά θα απαντηθούν στην παρακάτω έρευνα που στόχο έχει να 

αναδείξει την πρόσληψη του Αµερικανικού Κινηµατογραφικού Μιούζικαλ στην 

Ελλάδα. Αναφερόµενη σε διάφορα µιούζικαλ όλων των εποχών, συγκρινόµενα µεταξύ 

τους, θα αποδειχθεί το πώς διύσδησε το µιούζικαλ µέσα στις ζωές των ανθρώπων και 

κατα πόσο το Ελληνικό Κινηµατογραφικό κοινό το αποδέχτηκε ή όχι. 

Σκοπός επίσης της έρευνας αυτής είναι να καταστήσει έγκυρη τη χρησιµότητα 

του Μιούζικαλ, και της ευρύτερης έννοιας της Μουσικής, στην απολαυστική θέαση 

του κοινού. 

“Ενώ άλλα είδη µπορεί να έχουν κατασκευάσει ένα χώρο διαχωρισµένο για τη 

δική τους χρήση, µόνο το µιούζικαλ απεικονίζει το χώρο που γοητεύεται από την 

µαγεία της απόδοσης, όπου ο καθένας και όλοι µπορούν να µεταφερθούν σε ένα 

µαγευτικό, εκπληκτικό τραγούδι χορού, ώστε να επιτρέψει την απρόσκοπτη έκφραση 

των συναισθηµάτων” (Barry Keith Grant, 2012) 
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1.Το Αµερικανικό Κινηµατογραφικό Μιούζικαλ 

1.1 Σύντοµη ιστορική επισκόπηση  

Το Μιούζικαλ, εµφανίζεται για πρώτη φορά στη Μεγάλη Βρετανία και τις 

Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, κατά τα τέλη του 19ου αιώνα. Το Μιούζικαλ είναι ένα 

είδος θεάµατος το όποιο αποτελείται από πρόζα (πεζό λόγο), τραγούδια και χορό. Τα 

τραγούδια τραγουδιούνται από τους χαρακτήρες του έργου και συνοδεύονται µερικές 

φορές µε χορό. Τα τραγούδια προωθούν συνήθως την πλοκή ή αναπτύσσουν τους 

χαρακτήρες της ταινίας, αν και σε µερικές περιπτώσεις αποτελούν µόνο  παρεµβολές 

στην κύρια πλοκή του έργου. Όλες σχεδόν οι χώρες υιοθέτησαν το µιούζικαλ, αλλά 

αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε κυρίως στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής χάρη στους 

δηµιουργούς του.  

Γύρω στο 1920 στο Χόλιγουντ, την πατρίδα του κινηµατογράφου, το 

µιούζικαλ αρχίζει να ακµάζει καθώς γίνονται πολλές ταινίες µικρού µήκους από τον 

Lee De Forest το 1923-24. Η πρώτη ολοκληρωµένη κινηµατογραφική ταινία έγινε από 

τη  Warner Brothers, η οποία βρισκώταν σε χρεοκοπία αναγκάζοντας τους αδελφούς 

Warner να επενδύσουν τα τελευταία τους κεφάλαια στην ταινία χωρίς διάλογο “The 

jazz singer”. Η Ταινία αυτή απροσδόκητα έγινε τεράστια επιτυχία καθώς κέρδισε 

ειδικό βραβείο  Όσκαρ από την Ακαδηµία Κινηµατογραφικών Τεχνών και 

Επιστηµών, γιατί «…Έφερε επανάσταση στη βιοµηχανία του θεάµατος!». Το 1928 η 

Warner Brothers ανεβάζει το 2ο κατά σειρά µιούζικαλ µε τίτλο «The Singing Fool», το 

οποίο περιλάµβανε και πρόζα (οµιλητικό µέρος). Έπειτα ακολούθησαν η ταινία της 

M.G.M. «The Broadway Melody» (1929) το πρώτο που συνδιάζει σε πληρότητα 

οµιλιτικά- χορευτικά και τραγουδιστικά δρώµενα. Ακολούθως το «The Love Parade”  

(1929) της Warner Brothers, “The Desert Song” (1929), το “On with the Show” 

(1929), και µε τεράστια επιτυχία το  “Gold Diggers of Broadway” (1929) όπου αυτή η 

ταινία έσπασε όλα τα ρεκόρ box office και παρέµεινε η ταινία υψηλότερης συνολικής 

είσπραξης µέχρι το 1939. 

Το Μιούζικαλ ήταν µια φυσική ανάπτυξη στα στάδια της µουσικής εξέλιξης 

µετά από την εµφάνιση της τεχνολογίας των ταινιών καθώς το θέατρο παρακµάζει και 

όλες οι βιοµηχανίες πλέον στρέφονται στην παραγωγή µιούζικαλ. Έτσι δεκάδες 
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µιούζικαλ δηµιουργούνται αυτή τη περίοδο και τα περισσότερα χωρίς να έχουν 

ποιότητα. Το Χόλιγουντ κυκλοφόρησε περισσότερα από 100 κινηµατογραφικά 

µιούζικαλ το 1930, αλλά µόνο 14 το 1931. Μέχρι τα τέλη του 1930, το κοινό είχε 

κουραστεί µε το µιούζικαλ και έτσι τα στούντιο αναγκάστηκαν να αποβάλουν τη 

µουσική από ταινίες. Για παράδειγµα, το “Life of the Party” (1930) αρχικά ήταν 

µουσική κωµωδία µε µουσική, χρώµατα, και οµιλία. Πριν την κυκλοφορία του όµως, 

τα τραγούδια κόπηκαν. Το ίδιο πράγµα συνέβη σε αρκετές ταινίες το 1931-1932 οι 

οποίες είχαν γυριστεί εξ ολοκλήρου σε µορφή µιούζικαλ µέχρι που η δηµοτικότητά 

τους εξασθένισε από το 1932.  Παρ’ όλ’ αυτά διακρίνονται αρκετοί καλλιτέχνες αυτή 

τη δεκαετία. 

Το µιούζικαλ αναβίωσε πάλι το 1933, όταν ο διευθυντής Busby Berkeley 

άρχισε να ενισχύει τον παραδοσιακό χορό µε ιδέες που προέρχονται από αναµνήσεις 

ήχων που είχε βιώσει ως στρατιώτης κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου. 

Ταινίες όπως “42nd Street”, και “Gold Diggers of 1933” (1933), σε χορογραφία του 

Berkeley αποτελούν µια σειρά από ταινίες µε ιδιαίτερο στυλ. Έπειτα στις δεκαετίες 

’40-’50 γίνονται διακεκριµένα µιούζικαλ όπως το “Easter Parade” (1948), το “On the 

Town” (1949), το “An American in Paris” (1951), το “Singin' in the Rain” (1952), και 

το “The Band Wagon” (1953), καθώς αναδεικνύονται µαζί τους πολλοί ηθοποιοί. 

Κατά τη δεκαετία του ’60 η µουσική κωµωδία βαδίζει διαρκώς την οδό της 

λησµονιάς καθώς γίνονται ταινίες µε ευρύτερο νόηµα, παρόλο που κι’ εδώ 

δηµιουργήθηκαν ταινίες από δηµιουργούς που άφησαν εποχή στην ιστορία του 

κινηµατογράφου, µεταφέροντας στην οθόνη κυρίως θεατρικές παραστάσεις. Στην 

ταινία “Mary Poppins” (1964) η Julie Andrews κερδίζει το Όσκαρ Α’ γυναικείου 

ρόλου για την ερµηνεία της, ενώ µεταξύ των δηµοφιλέστερων ταινιών της δεκαετίας 

αυτής, ξεχωρίζουν οι: “West Side Story” (1961), “My Fair Lady” (1964) , “The Sound 

of Music” (1965), στις οποίες θα γίνει αναφορά στη συνέχεια.  

Στη επόµενη δεκαετία, του 70,  έχουµε αλλαγή στην κουλτούρα των ταινιών, 

οι θεατές δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στον ρεαλισµό, ενώ η καθαρή διασκέδαση και η 

θεατρικότητα της κλασικής εποχής µιούζικαλ του Χόλυγουντ θεωρήθηκε ντεµοντέ. 

Μέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1970 αρκετοί σκηνοθέτες αποφεύγουν να 

χρησιµοποιούν το είδος της µουσικής που χρησιµοποιούσαν µέχρι τώρα, αλλά 



	   6	  

χρησιµοποιούν ήχους από διάσηµα ροκ ή ποπ συγκροτήµατα ως µουσική υπόκρουση, 

εν µέρει µε την ελπίδα της πώλησης ενός άλµπουµ soundtrack για τους οπαδούς. Το 

“The Rocky Horror Picture Show”  κυκλοφόρησε αρχικά το 1975 και ήταν µια 

αποτυχία µέχρι να αρχίσει προβολές µεσάνυχτα στη δεκαετία του 1980, όπου έγινε 

µεγάλη επιτυχία. Το 1978 η κινηµατογραφική εκδοχή του Grease ήταν µια µεγάλη 

επιτυχία, καθώς τα τραγούδια του είχαν πρωτότυπες συνθέσεις που θύµιζαν συνθέσεις 

του 1950.  

Μέχρι τη δεκαετία του '80, οι χρηµατοδότες έγιναν όλοι και περισσότερο 

βέβαιοι στο να επενδύσουν στο Μιούζικαλ. Οι παραγωγές της δεκαετίας του '80 και 

της δεκαετίας του '90 περιελάβαναν αρκετές ταινίες που σηµείωσαν επιτυχία, όπως η  

“Annie”, το “Victor Victoria” και την “Evita”. Εντούτοις, αυτή την εποχή γίνονται 

καταστρεπτικές προσπάθειες να αναστηθεί το παλιό ύφος του µιούζικαλ µε 

αποτέλεσµα την αδιαφορία των ακροατηρίων το 1980.  

Κατά συνέπεια δεν γίνονται µόνο θεατρικά µιούζικαλ αλλά και πολλά 

κινούµενα σχέδια αλλάζουν χαρακτήρα και ενσωµατώνουν µέσα διάφορα τραγούδια. 

Αυτό γίνεται κυρίως από την Disney καθώς ο Howard Ashman, ο Alan Menken και ο 

Stephen Schwartz είχαν µουσική εµπειρία από θεατρικά µιούζικαλ και έγραψαν τα 

τραγούδια για τις ταινίες κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, αρχίζοντας το 1989 µε 

την “Η µικρή γοργόνα”, στη συνέχεια τον “Aladdin” και την “Pocahontas”. Έπειτα 

ακολούθησαν και άλλες εταιρίες, όπως η DreamWorks, η Fox και η Don Bluth και η 

Paramount. 

Στη δεκαετία του 2000, η µουσική ταινία άρχισε να ανεβαίνει και πάλι στη 

δηµοτικότητα µε νέα έργα, όπως το “Moulin Rouge!” (2001), το “Across the 

Universe” (2007)  και το “Enchanted” (2007), και  προσαρµογές ταινιών θεατρικών 

παραστάσεων, όπως το «Chicago” (2002), το “The Phantom of the Opera”(2004), το 

“Rent” (2005), το “Dreamgirls” (2006) , και το “Mamma Mia!”(2008). Γίνονται 

ακόµα και ταινίες µε ένα ιδιαίτερο στυλ όπως το “The Producers”, το “Hairspray” 

(2007), και το “Nine” (2009). Το “Moulin Rouge!”, το “Across the Universe” και το 

“Mamma Mia!” συνέχισε την πορεία της ενσωµάτωσης γνωστών τραγουδιών υπό το 

είδος jukebox musicals.   
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2. Τα µιούζικαλ απο τη δεκαετία του 1960 έως 

σήµερα- Συνόψεις έργων 

Τα Έργα 

Τα µιούζικαλ από το 1960 έως και σήµερα που θα µελετηθούν είναι τα ακόλουθα: 

1. West Side Story (1961)  

2. My Fair Lady” (1964)  

3. Mary Poppins (1964) 

4. The Sound of Music (1965) 

5. The Rocky Horror Picture Show (1975) 

6. Grease (1978) 

7. The Blues Brothers (1980) 

8. Dancer in the Dark (2000) 

9. Moulin Rouge! (2001) 

10. Chicago (2002) 

11.  The Phantom of the Opera (2004) 

12.  Across The Universe (2007) 

13.  Enchanted (2007) 

14.  Mamma Mia!(2008) 

15.  Nine (2009) 
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Συνόψεις έργων 

1.West Side Story (1961) 

Η ιστορία αρχίζει στους δρόµους του Μανχάταν στο τέλος του καλοκαιριού 

του 1957. Η συµµορία των Jets προσπαθεί να αντικρούσει τη συµµορία των Sharks, 

όπου εµφανίζεται στην επικράτεια των Jets προερχόµενη από το Πουέρτο Ρίκο. Εδώ 

βλέπουµε τον Riff, αρχηγό των Jets και τον Bernardo, αρχηγό των Sharks. Οι Sharks 

τα βάζουν µε ένα νεαρό µέλος των Jets, τον Baby John. Λίγο αργότερα όµως 

εµφανίζονται ο Υπαστυνόµος Schrank και ο βοηθός του Krumpke, οι οποίοι απαιτούν 

όπως σταµατήσει η διαµάχη µεταξύ των συµµοριών. 

Όταν οι Jets µένουν µόνοι αποφασίζουν ότι, για να τελειώσει η διαµάχη, θα 

προκαλέσουν τους Sharks σε µια τελική αναµέτρηση. Το ίδιο βράδυ θα 

γνωστοποιήσουν τις προθέσεις τους στους Sharks στο χορό που θα γίνει στο τοπικό 

γυµναστήριο, το οποίο θεωρείται «ουδέτερη ζώνη». Οι Jets προετοιµάζονται για την 

αναµέτρηση και ο αρχηγός Riff θέλει να έχει µαζί του τον Tony, ο οποίος στην αρχή 

αρνείται αλλά µετά αποδέχεται την πρόταση. 

Στη συνέχεια ο Bernardo πάει µαζί µε την αδερφή του Maria στο χορό όπου 

συναντούν φίλους τους. Έρχονται και οι Jets και στη συνέχεια γίνεται µια προσπάθεια 

από τον Glad Hand να σµίξουν οι δύο συµµορίες µε ένα χορό, αλλά χωρίς έχουν 

αποτέλεσµα. Μέσα στον πανικό της βραδιάς συναντιούνται ο Tony µε τη Maria, και 

αµέσως ερωτεύονται ο ένας τον άλλον. Ενώ χορεύουν όµως τους διακόπτει ο 

Bernardo, ο οποίος διατάζει τη Maria να πάει σπίτι και προειδοποιεί τον Tony να 

µείνει µακριά από την αδερφή του. Τότε ο Riff καλεί τον Bernardo στο «πολεµικό 

συµβούλιο» όπου αποφασίζουν να βρεθούν στο ψιλικατζίδικο του Doc. Εν τω µεταξύ 

στο κτίριο των Sharks η φίλη της Maria, Anita, υπερασπίζεται το δικαίωµα της Maria 

να χορεύει µε όποιον θέλει, αλλά ο Bernardo είναι ανένδοτος. 

Ο Tony ξανασυναντά τη Maria, όπου και οµολογούν τον έρωτά τους ο ένας 

στον άλλο σε µια σκηνή που µοιάζει µε την κλασσική σκηνή του Ρωµαίου και της 

Ιουλιέτας στο µπαλκόνι και διευθετούν τη συνάντησή τους για την επόµενη µέρα στο 

ατελιέ νυφικών που δουλεύει η Maria. Το ίδιο βράδυ µετά το χορό συναντιούνται οι 

Jets µε τους Sharks, για να ορίσουν πού θα αναµετρηθούν. Πριν καταφτάσουν οι 
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Sharks εµφανίζεται ο Krumpke ο οποίος τους προειδοποιεί να µη δηµιουργήσουν 

φασαρία. Όταν φεύγει όµως τον κοροϊδεύουν και δεν δείχνουν να έλαβαν σοβαρά υπ’ 

όψιν αυτά που τους είπε. Ο Tony καταφτάνει κατα τη διάρκεια της σύσκεψης και 

απαιτεί να µονοµαχήσουν για να αποφασιστεί ο νικητής. Ο Riff συµφωνεί µαζί του 

και στο τέλος συµφωνεί αναγκαστικά και ο Bernardo. 

Την επόµενη µέρα µετά τη δουλειά η Maria συναντά τον Tony. Η Anita πριν 

φύγει προειδοποιεί το ζευγάρι τι µπορεί να γίνει, εάν µάθει ο Bernardo ότι 

συναντιούνται οι δυο τους, και συστήνει στη Maria να επιστρέψει στο σπίτι σύντοµα. 

Μένουν µόνοι, και η Maria παρακαλεί τον Tony να αναβάλουν τον καυγά. Πριν φύγει 

ο Tony προσποιούνται ότι τα ρούχα στο µαγαζί είναι γι’ αυτούς και ονειρεύονται το 

δικό τους γάµο. 

Στη συνέχεια βλέπουµε τις δύο συµµορίες να ετοιµάζονται για την 

αναµέτρηση, τον Tony και την Maria που αγωνιούν για την επόµενή τους συνάντηση, 

καθώς και την Anita να φτιάχνεται για τη συνάντησή της µε τον Bernardo. 

Η µάχη µεταξύ του Bernardo και του Ice, «υφιστάµενον» του Riff είναι έτοιµη 

να αρχίσει, όταν εµφανίζεται ο Tony ο οποίος προσπαθεί να σταµατήσει τον καυγά. 

Τότε ο Bernardo του επιτίθεται ανεπιτυχώς. Ο Tony δεν ανταποδίδει και δέχεται τους 

χλευασµούς των Sharks. Ο Riff δεν αντέχει το χλευασµό του φίλου του και 

γρονθοκοπεί τον Bernardo. Τότε βγαίνουν τα µαχαίρια και ο καυγάς παίρνει 

επικίνδυνη τροπή. Ο Tony προσπαθεί να τους σταµατήσει αλλά δεν τον αφήνουν ο Ice 

και ο Tiger. Τελικά ο Bernardo σκοτώνει τον Riff και µέχρι να αντιδράσουν οι 

εµβρόντητοι θεατές ο Tony αρπάζει το µαχαίρι του Riff και σκοτώνει τον Bernardo. 

Όταν ακούστηκαν οι πρώτες σειρήνες της αστυνοµίας τράπηκαν όλοι σε φυγή 

αφήνοντας πίσω τα σώµατα των δύο αρχηγών τους. 

Εν τω µεταξύ η Maria, αγνοώντας τι έχει γίνει, περιµένει τον Tony και 

εµφανίζεται ο Chino, ένα µέλος των Sharks, ο οποίος είναι ερωτευµένος µαζί της και 

της λέει ότι ο Tony σκότωσε τον αδερφό της. Εκείνη αρνείται ότι είναι αλήθεια και 

µόνο όταν καταφθάνει ο ίδιος ο Tony, και της αποκαλύπτει την αλήθεια εκείνη του 

επιτίθεται. Ο Tony της εξηγεί τι έγινε και ζητά τη συγχώρεσή της πριν πάει στην 

αστυνοµία. Τότε η Maria αντιλαµβάνεται ότι ,παρ’ ό, τι έγινε, εξακολουθεί να αγαπά 

τον Tony και τον παρακαλεί να µείνει µαζί της. Εκεί επαναβεβαιώνουν την αγάπη 

τους ο ένας για τον άλλο. 
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Ο Ice αναλαµβάνει τα ηνία των Jets και σχεδιάζει πώς να πάρουν εκδίκηση 

από τους Sharks, προσεχτικά όµως αυτή τη φορά. Εκεί πληροφορούνται ότι ο Chino 

ψάχνει τον Tony και έχει το όπλο στην κατοχή του. 

Στο σπίτι ο Tony και η Maria κοιµούνται µαζί και όταν καταφτάνει η Anita 

σχεδιάζουν να βρεθούν στου Doc και να φύγουν µαζί µακριά. Όταν η Anita µπαίνει 

µέσα βλέπει τον Tony να φεύγει, επιτίθεται στη Maria για το ότι ακόµα τον αγαπά και 

είναι µαζί του, και ενώ η Maria της εξηγεί πώς νιώθει γι’ αυτόν τότε η Anita 

αντιλαµβάνεται ότι είναι το ίδιο που ένιωθε και η ίδια για τον Bernardo και γι’ αυτό 

κατανοεί τη στάση της Maria. Τότε η Anita πληροφορεί τη Maria ότι ο Chino ψάχνει 

µε ένα όπλο για τον Tony. 

Ο Υπαστυνόµος Schrank επισκέπτεται τη Maria και της κάνει διάφορες 

ερωτήσεις σχετικά µε τον καυγά. Αυτός γνωρίζει για τη διαφωνία µε τον αδερφό της 

αλλά η Maria αρνείται ότι είχε χορέψει µε άλλο Πορτορικανό στον χορό για να 

προστατέψει τον Tony. Την ίδια ώρα στέλνει την Anita, µε το πρόσχηµα ότι θα 

πήγαινε να της πάρει φάρµακα, να πληροφορήσει τον Tony ότι δεν µπορεί να τον 

συναντήσει. 

Όταν η Anita όµως φτάνει στο καταφύγιο των Jets, µέλη της συµµορίας την 

κακοποιούν και έτσι αυτή από οργή δίνει το λάθος µήνυµα ότι η Maria είναι νεκρή 

από τα πυρρά του Chino λόγω του ότι εκείνη αγαπούσε τον Tony αντί αυτού. Όταν ο 

Doc µεταφέρει το νέο στον Tony, αυτός τριγυρνά απελπισµένος στους δρόµους 

ψάχνοντας για τον Chino, ζητώντας του να σκοτώσει και τον ίδιο. Καθώς τριγυρνά 

βλέπει την Maria και ενώ στην αρχή πιστεύει ότι είναι όλα στη φαντασία του, µετά 

κατάλαβαίνει ότι είναι στην πραγµατικότητα µπροστά του η Maria και τρέχουν ο ένας 

προς τον άλλον. Από το πουθενά όµως εµφανίζεται ο Chino και πυροβολεί τον Tony. 

Ενώ καταφθάνουν οι Jets και οι Sharks, η Maria και ο Tony επαναβεβαιώνουν για 

άλλη µια φορά τον έρωτά τους, πριν ο Tony πεθάνει στην αγκαλιά της. Η Maria 

παίρνει το όπλο από τα χέρια του Chino και τους κατηγορεί όλους για τους θανάτους 

του Tony, του Riff και του Bernardo. Καταφθάνουν και η αστυνοµία και τα υπόλοιπα 

µέλη των συµµοριών. Η αστυνοµία συλλαµβάνει τον Chino. Μέλη των Jets,  

βλέποντας τον Tony νεκρό τον σηκώνουν πάνω, ενώ τους βοηθούν και µέλη των 

Sharks.  
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Όπως και στον «Ρωµαίο και Ιουλιέτα» η τραγωδία έφερε τέλος στη διαµάχη 

των δύο συµµοριών. 

 

Κινηµατογραφική πρεµιέρα στην Ελλάδα: Τρίτη 23 Απριλίου 1963 

Cast 

Σκηνοθεσία: Robert Wise 

  Jerome Robbins   

Παραγωγή:  Robert Wise  

Σενάριο:  Ernest Lernest 

Πρωταγ.:  Natalie Wood (Maria) 

Richard Beymer (Tony) 

Russ Tamblyn (Riff) 

Rita Moreno (Anita) 

George Chakiris (Bernardo) 

Μουσική: Leonard Bernstein (µουσική) 

  Stephen Sondheir (στίχοι) 

Στούντιο: Mirisch Pictures 

Διανοµή: United Artist  

Διάρκρεια: 152 λεπτά 

Πραµιέρα: 18 Οκτωβρίου 1961 

Χώρα:  Ηνωµένες Πολιτείες  
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2.My fair lady (1964) 

Ένα βροχερό απόγευµα έξω από το Κόβεντ Γκάρντεν, µια αναµαλλιασµένη 

λαϊκή ανθοπώλης ονόµατι Ελάιζα Ντουλίτλ, διασταυρώνεται µε τον περίφηµο 

καθηγητή γλωσσολογίας Χένρι Χίγκινς και τον φίλο του στρατηγό Πίκερινγκ. Οι δύο 

άντρες συζητούν για τις διαφορές των κοινωνικών τάξεων, και καταλήγουν να 

στοιχηµατίσουν για την Ελάιζα, η οποία µετά από λογοµαχία µε τον Χιγκινς, βρίσκει 

το δρόµο για το σπίτι του καθηγητή και του ζητά να της παραδώσει µαθήµατα ορθού 

λόγου, ώστε να µπορεί να εργαστεί σε ένα ανθοπωλείο. Ο  αλαζόνας, οξύθυµος, 

µισογύνης καθηγητής φωνολογίας, πιστεύει ότι η προφορά και ο τόνος της φωνής 

ενός ατόµου καθορίζει τις προοπτικές ενός ατόµου στην κοινωνία. Έτσι ο Χένρι 

ισχυρίζεται πως µπορεί να µεταµορφώσει την Ελάιζα σε κυρία της υψηλής κοινωνίας, 

απλά διδάσκοντάς της σωστά αγγλικά. Πιστεύει ότι, µε τη δική του καθοδήγηση, η 

πλανόδια πωλήτρια λουλουδιών  µπορεί να περάσει για δούκισσα στο χορό της 

Πρεσβείας! Ο Πίκερινγκ, ο οποίος διαµένει µε τον Χίγκινς , άκουσε την ιδέα  η οποία 

του κέντρισε το ενδιαφέρον, και στοιχηµάτισε ότι αν καταφέρει να περάσει µια κοινή 

λουλουδού ως δούκισσα θα πληρώσει ο ίδιος τα µαθήµατα.  

Το πείραµα µπαίνει σε εφαρµογή, για να φέρει τους δύο ξένους γρήγορα 

κοντά. Κατόπιν ο πατέρας της Ελαίζα, ένας σκουπιδιάρης, έρχεται τρεις ηµέρες 

αργότερα, δήθεν για να προστατεύσει τη τιµή της κόρης του, αλλά στην 

πραγµατικότητα έρχεται απλώς να πάρει κάποια χρήµατα από τον Χίνγκινς, και 

εξαγοράζεται µε £ 5. Ο Χίγκινς είναι εντυπωσιασµένος από την ειλικρίνεια του 

ανθρώπου αυτού, το φυσικό χάρισµα του για τη γλώσσα, και ιδιαίτερα την έλλειψη 

σεβασµού και την ξεδιάντροπη ηθική του.  

Η Ελάιζα περνά µέσα από πολλές µορφές εκπαίδευσης οµιλίας, όπως η οµιλία 

µε βόλους στο στόµα της, υποµένοντας σκληρά την προσέγγιση του Χίγκινς στη 

διδασκαλία της. Έχει κάνει µικρή πρόοδο, και τόσο η ίδια, όσο και οι Χιγκινς,  

Πίκερινγκ είναι έτοιµοι να παραιτηθούν. Τελικά η Ελάιζα τα καταφέρνει. Και αρχίζει 

να µιλάει µε µια άψογη προφορά ανώτερης τάξης. 

Ο Χίνγκινς για να δοκιµάσει την Ελάιζα, τη συνοδεύει στον ιππόδροµο, όπου 

κάνει µια καλή εντύπωση µε το στυλ της, αλλά και την ευγένειά της, παράλληλα όµως 

σοκάρει τους υπόλοιπους ευγενείς µε µια ξαφνική και χυδαία σε  ανύποπτο χρόνο 

έκφρασή της, ενθαρρύνοντας ένα άλογο για να κερδίσει έναν αγώνα. Ο Φρέντι, ένας 
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νεαρός, ο οποίος απεχθάνεται την αλαζονεία της ανώτερης τάξης, και εν µέρει κρύβει 

ένα χαµόγελο πίσω από το χείλι του, σαγηνεύεται από την όµορφη Ελάιζα.  

Όταν η µεγάλη µέρα φτάνει, η Ελάιζα εµφανίζεται σαν µια µυστηριώδης 

κυρία, και χορεύει ακόµα και µε τον πρίγκιπα. Κατά τύχη στο ίδιο µέρος βρίσκεται 

και ο  Zoltan Karpathy, µαθητής του Χίνγκινς και διάσηµος φωνολόγος. Μετά από µια 

σύντοµη συνοµιλία µε την Ελάιζα, πιστοποιεί ότι έχει βασιλικό αίµα. Αυτό κάνει το 

βράδυ του Χίνγκινς πολύ ενδιαφέρον, αφού αντιλαµβάνεται ότι έχει κάνει τόσο καλή 

δουλεία που  µπορεί να ξεγελάσει ακόµα και τον Karpathy. 

Μετά από όλη την προσπάθεια που κατέβαλε η Ελάιζα, δεν έµεινε 

ευχαριστηµένη από τη στάση που κράτησε ο Χίνγκινς απέναντί της λαµβάνοντας 

όλους τους επαίνους ο ίδιος, και εξυµνώντας τον εαυτό του. Αυτό, µαζί µε 

αντιµετώπισή του απέναντι της στην περαιτέρω πορεία της, ιδιαίτερα την αδιαφορία 

του για το µέλλον της, την αναγκάζει να φύγει από το σπίτι, αφήνοντας τον να τον 

προβληµατίζεται από την αχαριστία της. Συνοδευόµενη από τον ερωτοχτυπηµένο  

Φρέντι, η Ελάιζα επιστρέφει στα παλιά εδάφη της, διαπιστώνοντας ότι αυτή δεν 

ανταποκρίνεται πλέον σε αυτά τα δεδοµένα και ότι κανείς δεν τη θυµάται. Μετά 

συναντά τον πατέρα της , ο οποίος έχει λάβει µια µεγάλη περιουσία από τον πλούσιο 

αµερικανικό Χίγκινς που του έχει σταλεί για να παραιτηθεί και να παντρευτεί. 

Ο  Άλφρεντ θεωρεί ότι ο Χιγκινς τον καταστραφεί, αφού τώρα δεσµεύεται µε ήθος 

και υπευθυνότητα.  

Τελικά, η Ελάιζα επισκεπτόµενη τη µητέρα Χίγκινς καταλήγει να µείνει εκεί, 

λέγοντας της την αλήθεια και κάνοντας την έξω φρενών µε τη συµπεριφορά του γιου 

της.  

Όταν ο Χένρι καταφθάνει στο σπίτι της µητέρας του και βρίσκει την Ελάιζα εκεί την 

επόµενη µέρα, προσπαθεί να την πείσει να επιστρέψει σ 'αυτόν. Κατά τη διάρκεια µιας 

συνοµιλίας ο οξύθυµος Χίγκινς εξαγριώνεται όταν η Ελάιζα του ανακοινώνει ότι 

πρόκειται να παντρευτεί τον Φρέντι και να γίνει βοηθός του Karpathy. Τότε ο Χένρι 

εξοµολογείται ότι του αρέσει που έµαθε να ζει µε την Ελάιζα µε αυτόν τον τρόπο και 

η Ελάιζα τον αφήνει, λέγοντάς του ότι ποτέ δεν θα συναντηθούν ξανά.  

Μετά από µια λογοµαχία µε τη µητέρα του -στην οποία ο ίδιος ισχυρίζεται ότι 

δεν χρειάζεται την Ελάιζα ή οποιονδήποτε άλλον- ο Χίγκινς επιστρέφει στο σπίτι του 

πεισµατικά προβλέποντας ότι η Ελάιζα θα έρθει πίσω εκλιπαρώντας τον. Ωστόσο, 
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έρχεται και συνειδητοποίει πόσο φρικαλέο είναι που έχει «συνηθίσει να βλέπει το 

πρόσωπό της».  Τότε, προς έκπληξή του, η Ελάιζα επανεµφανίζεται µπροστά του 

καθώς µελετά. Τώρα ξέρει ότι νοιάζεται γι 'αυτήν µετά από όλα όσα συνέβησαν. Η 

µεταξύ τους επιρροή αποδεικνύεται αµοιβαία και όχι µονόπλευρη, και οι δύο θα 

έρθουν σε επαφή µε µια άγνωστη µέχρι τότε σε αυτούς πραγµατικότητα, για να 

καταλήξουν ερωτευµένοι.  

 

Κινηµατογραφική πρεµιέρα στην Ελλάδα: Άγνωστη 

Cast 

Σκηνοθεσία:  George Cukor 

Παραγωγή:  Jack Warner 

Σενάριο:  Alan Jay Lerner 

George Bernard Shaw 

Πρωταγ.: Audrey Hepburn (Eliza Doolittle) 

Rex Harrison (Professor Henry Higgins) 

Stanley Holloway (Alfred P. Doolittle) 

Wilfrid Hyde-White (Colonel Hugh Pickering) 

Gladys Cooper (Mrs. Higgins) 

Μουσική: Frederick Loewe (Μουσική) 

Alan Jay Lerner (στίχους) 

Διανοµή: Warner Bros 

Hollywood Classics 

Paramount Pictures και CBS 

Διάρκρεια: 170 λεπτά 

Πραµιέρα: Ηνωµένες Πολιτείες 15 Δεκεµβρίου 1964 

Χώρα:  Ηνωµένες Πολιτείες 
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3. Mary Poppins (1964) 

Η ταινία ξεκινά µε την Mary Poppins καθισµένη σε ένα σύννεφο πάνω από το 

Λονδίνο την άνοιξη του 1910. Έπειτα η δράση κατεβαίνει στη Γη, όπου ο Bert, ένας 

Cockney, διασκεδάζει τον κόσµο στην είσοδο του πάρκου. Καθώς εκείνος σχολιάζει 

χαριτολογώντας τον κόσµο αισθάνεται ξαφνικά ότι η καλή του φίλη είναι έτοιµη να 

επιστρέψει. Μετά την παράσταση, µιλάει απευθείας στο κοινό, εισάγοντας τους 

θεατές στη γειτονία του Admiral Boom, ο οποίος στον τελευταίο όροφο του σπιτιού 

του έχει ένα πλοίο, και πυροβολεί µε το κανόνι του στις 8:00 πµ και στις 6:00 µµ. 

κάθε µέρα. Στη συνέχεια µας πάει στην οικογένεια, του ψυχρού Banks George  και 

της σουφραζέτας Winifred Banks. 

 Η τελευταία νταντά των παιδιών των Banks, η Katie Nanna, εγκαταλείπει την 

οικογένεια από οργή, όταν τα παιδιά των Banks, η Jane και ο Michael, το έχουν 

σκάσει από το σπίτι για τέταρτη φορά αυτή την εβδοµάδα. Καθώς ο κύριος Banks 

επιστρέφει στο σπίτι από τη δουλειά του στο Dawes Tomes Mousley Grubbs Fidelity 

Fiduciary Bank, και η κυρία Banks ανακαλύπτουν ότι τα παιδιά λείπουν. Ένας 

αστυνοµικός έρχεται µε τα παιδιά, τα οποία ζητούν από τον πατέρα τους να τα 

βοηθήσει να επιδιορθώσουν τον  κατεστραµµένο χαρταετό τους, αλλά αυτός τους το 

αρνείται κατηγορηµατικά. Η Jane και ο Michael ψάχνοντας και αυτοί για καινούρια 

νταντά, γράφουν την δική τους διαφήµιση ζητώντας για µια διασκεδαστική, 

καλόκαρδη και όµορφη νταντά, αλλά ο κ. Banks, όταν φεύγουν τα παιδιά, σκίζει το 

χαρτί και το ρίχνει στο τζάκι, καθώς βάζει αγγελία στην εφηµερίδα για νταντά. 

Απαρατήρητα, τα σκισµένα χαρτιά του σηµειώµατος επιπλέουν µέσα στο σκοτάδι από 

την καµινάδα. 

Την επόµενη ηµέρα, µια σειρά αναµονής από ηλικιωµένες κυρίες αναµένουν 

στην πόρτα. Εντούτοις, ένα ισχυρός αέρας φύσηξε τη σειρά αναµονής µακριά και η 

Mary Poppins ερχόµενη από τον ουρανό µε µια οµπρέλα κατεβαίνει προς τα κάτω. 

Ενώ ο κ. Banks είναι έτοιµος να δει την ουρά από νταντάδες, µπαίνει µέσα µια 

προκλητική νέα παραµάνα η οποία έχει αποκριθεί στην αγγελία των παιδιών παρά το 

γεγονός ότι την πέταξε ο ίδιος σκισµένη στο τζάκι. Αν και η Mary Poppins εκθέτει την 

αγγελία, λέει στον George ότι είναι σταθερή και ότι θα µάθει τους βασικούς κανόνες 

στα παιδιά. Δεδοµένου ότι τον µπερδεύει, η Mary Poppins αρχίζει δουλεία, λέγοντας 

ότι θα µείνει για µια δοκιµαστική περίοδο µιας εβδοµάδας, πριν αποφασίσει εάν θα 
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κρατήσει µια µόνιµη θέση στο σπίτι. Τα παιδιά την αντιµετωπίζουν µε συνεχόµενες 

εκπλήξεις, καθώς η Mary κατέχει έναν απύθµενο ταξιδιωτικό σάκο που βγάζει από 

µέσα τα πάντα, και κάνει το δωµάτιο των παιδιών να τακτοποιείται µε µαγικό τρόπο, 

κάνοντας τα πάντα να έχουν ζωή. 

Το τρίο συναντά έπειτα τον Bert, ο οποίος είναι καλός φίλος της Mary, στο 

πάρκο την ώρα που ζωγραφίζει. Η Mary χρησιµοποιεί ένα από τα σχέδια του στο 

πεζοδρόµιο ως πύλη για την έξοδο σε µια ζωντανή επαρχία. Ενώ στο σχέδιο τα παιδιά 

οδηγούνται σε ένα πανηγύρι, η Mary και ο Bert απολαµβάνουν έναν περίπατο µέσα 

στην επαρχία, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Bert χορεύει σε ένα υπαίθριο καφέ µε 

τέσσερις σερβιτόρους πιγκουίνους. Η Mary και ο Bert ενώνονται µε τα παιδιά σε ένα 

καρουζέλ, από το οποίο τα άλογα ξυπνούν και τους κάνουν αληθινούς αναβάτες σε 

ένα ταξίδι µέσα της επαρχίας, στο οποίο βλέπουν πολλά και διάφορα πράγµατα. 

Τελικά καταλήγουν να λαµβάνουν µέρος σε µια ιπποδροµία, την οποία η Mary 

κερδίζει. Είναι εδώ που η Mary υιοθετεί  την ψεύτικη λέξη 

«Supercalifragilisticexpialidocious.». Ο εορτασµός όµως διακόπτεται από µια 

καταιγίδα, η οποία επιστρέφοντας στον αληθινό κόσµο πλένει όλα τα σχέδια 

κιµωλίας. 

Εκείνο το βράδυ, τα παιδιά ρωτάνε την Mary για πόσο καιρό θα µείνει µαζί 

τους. Με µια µελαγχολική έκφραση, απαντά, «θα παραµείνει µέχρι την αλλαγή του 

ανέµου". Την επόµενη µέρα, επισκέπτονται τον  θείο του Bert, Albert, ο οποίος 

βρίσκεται στον αέρα επειδή γελάει. Αν και η Mary τον βρίσκει παιδαριώδη και γελοίο 

ανεβαίνει κι αυτή στο πάρτι στον αέρα, όπως και οι υπόλοιποι νωρίτερα. Για να 

κατεβούν κάτω όλοι πρέπει να σκεφτούν κάτι θλιβερό, αλλά στο τέλος όλοι 

κατεβαίνουν όταν η Μαρία λέει κατηγορηµατικά: «Ήρθε η ώρα να πάµε στο σπίτι". 

Ο κ. Banks θυµώνει όλο και περισσότερο µε τις ιστορίες των παιδιών του από 

τις περιπέτειες τους, αλλά η Mary αντιστρέφει εύστοχα τα λεγόµενα του για να πάρει 

τα παιδιά του µαζί του στη Dawes Tomes  Mousley Grubbs Fidelity Fiduciary Bank, 

όπου εργάζεται ως µισθωτός. Με την άφιξή τους στην τράπεζα, ο κ. Dawes Jr και ο κ. 

Dawes Sr. οι εργοδότες του κ. Banks προσπαθούν επιθετικά να πάρουν µία δεκάρα 

από τον Michael για να την επενδύσουν στην τράπεζα στο σηµείο να την αρπάζουν 

από το χέρι του χωρίς να περιµένουν την άδειά του. Όταν ο Michael διαµαρτύρεται 

και την παίρνει πίσω, φεύγει προκαλώντας πανικό στον Τράπεζα. Η φύλακας της 
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Τράπεζας κυνηγά τα παιδιά που τρέχουν για να φύγουν και περιπλανούνται  στις 

φτωχογειτονιές του East End του Λονδίνου. Ευτυχώς, καθώς τρέχουν  βρίσκουν τον 

Bert, που τώρα εργάζεται ως καπνοδοχοκαθαριστής. Τους παίρνει µε ασφάλεια στο 

σπίτι, εξηγώντας τους ότι ο πατέρας τους δεν τους µισεί, αλλά έχει τα δικά του 

προβλήµατα. 

Στο σπίτι, η κυρία Banks βλέποντας τον Bert να έρχεται µε τα παιδιά, και 

σκεπτόµενη ότι η Mary λείπει, του αναθέτει µε το ζόρι τον καθαρισµό της καµινάδας 

και την προσοχή των παιδιών. Η Mary Poppins έρχεται πίσω και προειδοποιεί για 

τους κινδύνους της δραστηριότητας αυτής, αλλά είναι πολύ αργά, καθώς τα παιδιά 

είναι τόσο ενθουσιώδη. Γίνονται τα µαγικά που απορροφούν, όποιον καθάριζε την 

καµινάδα στην ταράτσα. Ο Bert και η Mary τους ακολούθησαν και κάνοντας όλοι 

µαζί µια περιήγηση στις στέγες του Λονδίνου. Επιστρέφοντας στο σπίτι µετά από 

πολλές περιπέτειες, ο κ. Banks φτάνει στο σπίτι και βλέπει ένα σωρό 

καπνοκαθαριστές µέσα, τους διώχνει και περιµένει από την Mary Poppins κάποια 

εξήγηση, αλλά η ίδια του λέει οτι ποτέ δεν εξηγεί τίποτα και φεύγει.  

Ο κ. Banks τότε λαµβάνει ένα τηλεφώνηµα από την Τράπεζα που του ζητούν 

να επιστρέψει αµέσως για να λάβει πειθαρχικά µέτρα. Πριν φύγει από το σπίτι τα 

παιδιά προσεγγίζουν τον πατέρα τους για να του ζητήσουν συγγνώµη, και ο Michael 

του δίνει την δεκάρα του µε την ελπίδα ότι θα κάνει τα πράγµατα να πάνε καλά. Ο 

κ.Banks την δέχεται χωρίς να πει κάτι. Έτσι ο κ. Banks συγκεντρώνει τις δυνάµεις 

του, και πάει. Καθώς του εξηγούν το οικογενειακό του ιστορικό µε την τράπεζα, ο 

ίδιος θυµάται τα λόγια του Bert, δίνει την δεκάρα στον ηλικιωµένο γέρο λέγοντας του 

επίσης και ένα ανέκδοτο του θείου του Bert, κάνοντας έτσι την απόλυση του από την 

τράπεζα το πιο χαρούµενο γεγονός και φεύγει τραγουδώντας τη λέξη της Mary 

Poppins «Supercalifragilisticexpialidocious» στους Dawes. Ο Dawes σκέπτεται  για 

λίγο το αστείο και τελικά «το παίρνει» και πετά επάνω στον αέρα από το πολύ γέλιο. 

Το επόµενο πρωί ο άνεµος έχει αλλάξει κατεύθυνση και έτσι η Mary θα πρέπει 

να φύγει. Εν τω µεταξύ, όλοι στο σπίτι ψάχνουν τον κ.Banks και δεν µπορούν να τον 

βρουν, και φοβούνται µήπως αυτοκτόνησε στο ποτάµι. Ωστόσο, ο κ. Banks, τώρα 

όντας χαρούµενος, εµφανίζεται τραγουδώντας. Φωνάζει τα παιδία, και αυτά 

αποχαιρετώντας την Mary Poppins δεν θέλουν να κατεβούν. Όταν κατεβαίνουν όµως, 

βλέπουν τον πατέρα τους µε τον χαρταετό φτιαγµένο πλέον να τα καλεί να τον 
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πετάξουν. Ανακουφισµένη η κυρία Banks προσθέτει µια ουρά στον χαρταετό, 

χρησιµοποιώντας µία από τις κορδέλες της σουφραζέτας της. Όλοι φεύγουν από το 

σπίτι χωρίς µια µατιά προς τα πίσω και η Mary Poppins τους βλέπει από το παράθυρο.  

Στο πάρκο ο κ. Banks συναντά τον κ. Dawes τον νεώτερο, που τώρα είναι ο 

επικεφαλής της τράπεζας, ο οποίος του λέει ότι ο πατέρας του πέθανε κυριολεκτικά 

από το γέλιο. Αντί να στενοχωριέται, ο γιος είναι ευχαριστηµένος που ο πατέρας του 

πέθανε χαρούµενος και ζητάει να προσλάβει  εκ νέου τον κ. Banks. Η εργασία της  

Mary Poppins τελείωσε και ανεβαίνει ψηλά στον αέρα µε ένα αντίο από τον Bert (ο 

οποίος πωλούσε χαρταετούς), λέγοντάς της να µην µείνει µακριά για πολύ καιρό. 

 

Κινηµατογραφική Πρεµιέρα στην Ελλάδα: Άγνωστη 

Cast 

Σκηνοθεσία:  Robert Stevenson 

Παραγωγή:  Walt Disney 

Σενάριο:  Bill Walsh 

  Don DaGradi 

Πρωταγ.:  Julie Andrews (Mary Poppins) 

Dick Van Dyke (Bert) 

David Tomlinson (Mr. Banks) 

Glynis Johns (Mrs. Banks) 

Karen Dotrice (Jane) 

Matthew Garber (Michael) 

Μουσική: Richard M. Sherman 

  Robert B. Sherma 

  Irwin Kostal 

Στούντιο: Walt Disney Productions 

Διανοµή: Buena Vista Pictures  

Διάρκρεια: 139 λεπτά 

Πραµιέρα: 27 Αυγούστου 1964 

Χώρα:  Ηνωµένες Πολιτείες  
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4.The Sound of music (1965) 

Στην Αυστρία το 1930, µια νεαρή γυναίκα ονόµατι Μαρία, έχει αποτύχει 

παταγωδώς στην προσπάθειά της να γίνει καλόγρια. Όταν ο αρχηγός του Ναυτικού 

Georg von Trapp γράφει στο µοναστήρι ζητώντας για µια παιδαγωγό που να µπορεί 

να χειριστεί τα επτά παιδιά του, η Μαρία παίρνει τη δουλειά.  

  Ο Von Trapp, ο αριστοκράτης χήρος του οποίου οι αυστηροί κανόνες στο 

σπίτι έχουν βάλει στην άκρη τη µουσική και τη διασκέδαση, έχει µετατρέψει το σπίτι 

έτσι ώστε να µοιάζει µε ένα σκοτεινό χώρο τάξης και πειθαρχίας.  Τα παιδιά είναι 

δυσαρεστηµένα και αγανακτισµένα από τις γκουβερνάντες τους, που όπως ο πατέρας 

τους τις έχει διατάξει, να διατηρούν την επαφή και την επικοινωνία µε τη σφυρίχτρα. 

Τα παιδιά σαν ναυτάκια τρέχουν ένα ένα πρός αυτές. 

Όταν φτάνει στο σπίτι η Μαρία, που αρχικά την υποδέκτηκαν µε την ίδια 

εχθρότητα, αντιµετωπίζεται µε αυστηρότητα απο τον von Trapp ο οποίος θέλει να την 

εντάξει στους κανόνες του σπιτιού. Ο αυθορµητισµός και η καλοσύνη της, µαζί µε την 

κατανόηση και την αίσθηση του χιούµορ, κάνει σύντοµα τα παιδιά να αναθεωρήσουν 

τις απόψεις τους και να την αγαπήσουν.  Η Frauline Μαρία δείχνει στην οικογένεια 

του Von Trapp το θαύµα του ήχου της µουσικής, και τους διδάσκει πώς να 

τραγουδούν. Φέρνει και πάλι τη χαρά και τη µουσική στο σπίτι, και τους δείχνει το 

µυστικό της ευτυχίας για όλη τους τη ζωή - συµπεριλαµβανοµένου και του 

καπετάνιου.  

Όταν ο καπετάνιος αποφασίζει να παντρευτεί µε την βαρόνη, η Μαρία βρίσκει 

τον έρωτα στο πρόσωπό του ενώ είναι ήδη αρραβωνιασµένος µε τη βαρόνη. Το 

ειδύλλιο τους τούς κάνει να αµφισβητούν τις αποφάσεις τους. Η βαρόνη 

αντιλαµβάνεται ότι υπάρχει µια αµοιβαία έλξη µεταξί του Von Trapp και της Μαρίας. 

Έτσι προτρέπει τη Μαρία να φύγει απο το σπίτι και να επιστρέψει στο µοναστήρι 

υποδεικνύοντας της ότι ο έρωτας ανάµεσα σε αυτή και τον von Trapp αρχίζει να 

γεννιέται. Η Μαρία εισακούει τη συµβουλή της. Η µυστιριώδης εξαφάνιση της 

Μαρίας δηµιουργεί ένα κλίµα αναστάτωσης στο σπίτι, καθώς τα παιδία την 

αναζητούν διαρκώς φτάνοντας στο σηµείο να κατατρέξουν στο µοναστύρι 

αναζητώντας την. Η Ηγουµένη βλέποντας την κατάσταση που επικρατεί, ζητά από τη 
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Μαρία να της εξηγήσει τον λόγο που επέστρεψε πίσω στο µοναστύρι. Η ίδια 

εξοµολογείται στην Ηγουµένη τον λόγο και η Ηγουµένη την βοηθά να καταλάβει ποιό 

πραγµατικά είναι το θέληµα Του Κυρίου για την ίδια. Έτσι η Μαρία επιστρέφει στο 

σπίτι βρίσκοντας από την πρώτη στιγµή την ανάλογη ανταπόκριση από το πρόσωπο 

του Georg von Trapp. Τελικά ο Georg και η Μαρία παντρεύονται ενώ παράλληλα η 

Χώρα βρίσκεται σε επιφυλακή. 

Η Αυστρία είναι έτοιµη να τεθεί υπό τον έλεγχο της Γερµανίας, και ο 

καπετάνιος µπορεί σύντοµα να βρεθεί στη σύνταξη του Γερµανικού ναυτικού και να 

αναγκαστεί να πολεµήσει ενάντια στη χώρα του. Επιστρέφοντας απο τον µήνα του 

Μέλιτος λαµβάνει επιστολή η οποία τον καλεί να πολεµήσει. Ο ίδιος αποφασίζει να 

λιποταχτήσει για να σώσει την οικογένεια του και έτσι µετά από πολλές ίντριγκες 

καταφέρνουν να διαφύγουν από την χώρα περνώντας τα σύνορα!  
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Κινηµατογραφική πρεµιέρα στην Ελλάδα: Άγνωστη 

Cast 

Σκηνοθεσία:  Robert Wise 

Παραγωγή:  Robert Wise 

Σενάριο:  Howard Lindsay 

Russel Crouse (Libretto) 

Maria von Trapp (αυτοβιογραφία) 

Ernest Lehman (ταινία) 

Πρωταγ.: Julie Andrews (Maria) 

Christopher Plummer (Captain Von Trapp) 

Eleanor Parker (Βαρόνη) 

Richard Haydn (Max Detweiler) 

Μουσική: Richard Rodgers (µουσική/στίχοι) 

Oscar Hammerstein II (στίχοι) 

Irwin Kostal  

Διανοµή: 20th Century Fox 

Διάρκρεια: 174 λεπτά 

Πραµιέρα: Ηνωµένες Πολιτείες 2 Μαρτίου 1965 

  Ηνωµένο Βασίλειο 29 Μαρτίου 1965 

Χώρα:  Ηνωµένες Πολιτείες 
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5.The Rocky Horror Pictures Show (1975) 

Την ιστορία του έργου αφηγείται ένας εγκληµατολόγος. Πρόκειται για την 

ιστορία ενός νέου αρραβωνιασµένου ζευγαριού, του Brad Majors και της Janet Weiss, 

οι οποίοι έχουν χαθεί και βρίσκονται µε σπασµένο λάστιχο στο κρύο και στη βροχή 

αργά το βράδυ Νοεµβρίου. Αναζητώντας ένα τηλέφωνο µε το οποίο θα καλούσαν σε 

βοήθεια, ο Brad και η Janet ανακαλύπτουν ένα σπίτι µε µια οµάδα από παράξενα και 

αλλόκοτα άτοµα που έχουν την Ετήσια Συνέλευση της Τρανσυλβανίας. 

Παρακολουθώντας τους Τρασυλβανούς υπηρέτες και ένα χορευτικό γκρουπ να 

τραγουδούν, οι δύο φιλοξενούµενοι µένουν έκπληκτοι.  

Εµφανίζεται ο Dr. Frank-N-Furter, ένας αυτοαποκαλούµενος  "Γλυκός 

τραβεστί" από τους Τρανσέξουαλ της Τρανσυλβανία. Το σύνολο των συµµετεχόντων 

περιλαµβάνει επίσης τον Riff Raff τον υπηρέτη, την Mangeta την ερωµένη του και 

την Columbia. Ο Frank ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε το "µυστικό για την ίδια τη ζωή" 

και δηµιούργησε τον Rocky Horror, τον οποίο έφερε στη ζωή. Η γιορτή που 

ακολουθεί, σύντοµα διακόπτεται από τον Eddie, ένα πρώην delivery boy, µερικό 

χορηγό εγκεφάλου για τον Rocky, και εραστή της Columbia, που οδηγώντας µια 

µοτοσικλέτα έρχεται από ένα βαθιά παγωµένο µέρος. Σε µια ζηλότυπη οργή, ο Frank 

τον σκοτώνει µε ένα τσεκούρι πάγου. Αναχωρεί τότε µε τον Rocky σε µια γαµήλια 

σουίτα εκτός του εργαστηρίου. 

Ο Brad και η Janet εµφανίζονται σε ξεχωριστά υπνοδωµάτια όπου τον 

καθένα  επισκέπτεται και αποπλανεί ο Frank, ο οποίος εµφανίζεται ως Brad και στη 

συνέχεια ως Janet. Η Janet, αναστατωµένη και συναισθηµατική, ξεφεύγει για να 

ψάξουν για τον Brad, ο οποίος όπως ανακαλύπτει, µέσω µιας οθόνης της τηλεόρασης, 

είναι µε τον Frank. Ανακαλύπτει τότε τον Rocky, στην φρικτή δεξαµενή της γέννησή 

του, κρυβόµενος από τον Riff Raff, ο οποίος τον βασανίζει. Ενώ καθαρίζει τις πληγές 

του, η Janet γίνεται πιο οικεία µε τον Rocky καθώς τον παρακολουθούν η Mangeta 

και η  Columbia από την οθόνη του υπνοδωµατίου τους. 

Μετά την ανακάλυψη ότι το δηµιούργηµα του λείπει, ο Frank, ο Brad, και ο 

Riff Raff επιστρέφουν στο εργαστήριο, όπου ο Frank µαθαίνει ότι ένας εισβολέας έχει 

εισέλθει στο κτίριο. Ο Dr Scott, ένας παλιός καθηγητής του Brad και της Janet στο 

σχολείο, έχει έρθει ψάχνοντας για τον ανηψιό του, τον Eddie, αλλά ο Frank 

υποψιάζεται ότι ο Dr Scott διερευνά τα UFO για την κυβέρνηση. Καθώς µαθαίνει τη 



	   23	  

σύνδεση του Brad και της Janet µαζί µε τον Dr Scott, ο Frank υποψιάζεται ότι 

εργάζονται γι 'αυτόν, αλλά ο ίδιος λέει ότι βρίσκεται εκεί για τον ανιψιό του τον 

Eddie. Ο Frank, ο Dr Skott, ο Brad και ο Riff Raff στη συνέχεια ανακαλύπτουν ότι η 

Janet και ο Rocky είναι µαζί κάτω από τα σεντόνια στη δεξαµενή της γέννησης του 

Rocky  και προκαλείται µεγάλη ταραχή σε όλους. 

Ο Rocky και οι επισκέπτες απολαµβάνουν το δείπνο, το οποίο σύντοµα 

αντιλαµβάνονται ότι έχει παρασκευασθεί από το ακρωτηριασµένο σώµα του Eddie. Η 

Janet τρέχει ουρλιάζοντας στην αγκαλιά του Rocky και χαστουκίζεται  και τρέχει 

κυνηγηµένη στις αίθουσες του κάστρου από τον ζηλιάρη Frank. Η Janet, ο Brad, ο Dr 

Scott και ο Rocky  βρίσκονται όλοι µε την Columbia στο εργαστήριο του Frank, όπου 

εκεί ο Frank τους συλλαµβάνει µε το αισθητήριο της Μέδουσας, µετατρέποντάς τους 

σε αγάλµατα. Στη συνέχεια κάνει ένα ζωντανό σόου-καµπαρέ και αφού τους 

επαναφέρει κάνουν ένα όργιο στην πισίνα, µε τον Frank ως ηγέτη. 

Η παράσταση διακόπτεται από τον Riff Raff και την Magenta, οι οποίοι οργανώνουν 

ένα πραξικόπηµα και ανακοινώνουν το σχέδιό τους για να επιστρέψουν στον πλανήτη 

των Τραβεστί στο γαλαξία της Τρανσυλβανίας. Κατά τη διαδικασία αυτή, σκοτώνουν 

την Columbia, τον Rocky, και τον Frank, απελευθερώνουν τον Brad, την Janet, και 

τον Dr Scott, και στη συνέχεια αναχωρούν σηκώνοντας το ίδιο το κάστρο στον 

ουρανό. 

Ο αφηγητής στο τέλος της ταινίας καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η 

ανθρώπινη φυλή είναι ισοδύναµη µε τα έντοµα που έρπονται στην επιφάνεια του 

πλανήτη. 
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Κινηµατογραφική πρεµιέρα στην Ελλάδα: Παρασκευή 27 Οκτ 2000 

Cast 

Σκηνοθεσία:  Jim Sharman 

Παραγωγή:  Lou Adler 

  Michael White 

Σενάριο:  Richard O’Brien 

  Jim Sharman 

Πρωταγ.:  Tim Curry (Dr. Frank-N-Furter) 

Susan Sarandon (Janet Weiss) 

Barry Bostwick (Brad Majors) 

Richard O'Brien (Riff Raff) 

Patricia Quinn (Magenta) 

Nell Campbell (Columbia) 

Jonathan Adams (Dr. Everett V. Scott) 

Peter Hinwood (Rocky Horror) 

Meat Loaf (Eddie) 

Charles Gray (Συγκραφέας) 

Μουσική: Richard O'Brien 

Richard Hartley 

Διανοµή: 20th Century Fox  

Διάρκρεια: 100 λεπτά 

Πραµιέρα: 14 Αυγούστου 1975 

Χώρα:  Ηνωµλενες Πολιτείες  

  Ηνωµένο Βασίλειο 
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6. Grease (1978)  

Το καλοκαίρι του 1958, ο έφηβος Zuko Danny και η Sandy Olsson 

συναντιούνται στην παραλία και ερωτεύονται περνώντας το καλοκαίρι µαζι. Όταν το 

καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του, η Σάντυ, η οποία θα επιστρέψει στην Αυστραλία 

όπου διαµένει, φοβάται ότι δεν θα να ειδωθούν ποτέ ξανά, αλλά ο Danny της λέει ότι 

αυτό που έζησαν είναι "µόνο η αρχή". Αργότερα, κατά την πρώτη ηµέρα του 

τελευταίου έτους του Danny στο Γυµνάσιο Rydell, ο Danny συναντιέται µε τους 

φίλους του, τους T-Birds(το όνοµα της συµµορίας τους), ο οποίος και τους αποκαλεί  

Greasers. Η οµάδα αποτελείται από τον καλύτερο του  φίλο Kenickie, τον Doody, τον 

Putzie και τον Sonny. Μια οµάδα κοριτσιών, οι "Pink Ladies", που αποτελείται από 

την Betty Rizzo, την Frenchy, την Jan και την Marty, δηλώνουν ότι θέλουν «να 

κυβερνήσουν το σχολείο». Η Sandy, εν αγνοία του Danny, είναι εγγραµµένη επίσης 

στο σχολείο, αφού οι γονείς της αποφάσισαν να µην επιστρέψουν στην Αυστραλία. Η 

Sandy γίνεται φίλη µε τις Pink Lady, ενώ η Frenchy η οποία εγκαταλείπει το σχολείο 

για να γίνει αισθητικός. Ο Danny και η Sandy, αφηγούνται στους T-Birds και στις 

Pink Ladies αντίστοιχα το θερινό τους ειδύλλιο.  

Μαθαίνοντας µετά από µια συζήτηση ότι ο Danny ήταν το θερινό ειδύλλιο της 

Sandy, η Rizzo κανονίζει µια επανασυνδέση, αλλά ο Danny αναγκάζεται να 

διατηρήσει την αδιάφορη badboy συµπεριφορά του µπροστά από τους φίλους του, η 

οποία ανατρέπει τις σκέψεις τη Sandy, που βλέπει το Danny να επιδικνύεται. Η 

Frenchy προσκαλεί τα κορίτσια να κοιµηθούν στο σπίτι της, αλλά η Sandy 

αρρωσταίνει αφότου η Frenchy προσπαθεί να τρυπήσει τα αυτιά της. Οι T-birds σπάνε 

το πάρτι, αλλά ο ένοχος Danny φεύγει ακριβώς όταν η Rizzo γλιστρά από το σπίτι και 

κατεβαίνει κάτω. Ο Kenickie λέει στους υπόλοιπους T-birds να φύγουν από το 

αυτοκίνητο ώστε να µπορεί να είναι µόνος µε τη κοπέλα. Η Rizzo και ο Kenickie στην 

προσπάθεια τους να ολοκληρώσουν τη σχέση τους, ενοχλούνται από το Leo, τον 

ηγέτη της αντίπαλης συµµορίας των T-birds, τους Scorpions, και της κοπέλας του 

Cha-Cha, οι οποίοι και χτυπούν το αµάξι του Kenickie. Ο Danny θέλοντας να κερδίσει 

πίσω την αγάπη της Sandy, την κατασκοπεύει που φλερτάρει µε το µυϊκό αστέρι 

ποδοσφαίρου Rydell. Έτσι ο Danny αποφασίζει να γίνει αθλητής και πάει στον 

Calhoun για να τον προετοιµάσει. Τελικά γίνεται δροµέας. Όταν η Sandy τον βλέπει 

να πέφτει καθώς προπονείται, επανασυνδέονται και προσπαθούν να βγουν ένα 
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ραντεβού οι δύο τους, αλλά οι φίλοι τους θα τους το καταστρέψουν, γιατί ο Kenickie 

και η Rizzoνα θα χωρίσουν. Μόνη της, η Frenchy εύχεται να βοηθηθεί από κάτι για να 

αποφασίσει τι να κάνει µε το σχολείο, και εκεί  βλέπει έναν φύλακα άγγελο που τη 

συµβουλεύει να επιστρέψει στο γυµνάσιο. 

Ο χορός του σχολείου φτάνει, και µεταδίδεται ζωντανά από την τηλεόραση, 

στην εκποµπή του DJ Vince Fontaine, ο οποίος φλερτάρει µε Marty. Η Rizzo και ο 

Kenickie σε µια προσπάθεια του για να πικάρουν ο ένας τον άλλο, έρχονται µε τον 

Leo και την Cha Cha αντίστοιχα ως συνοδούς τους στο χορό, ενώ ο Danny και η 

Sandy έρχονται µαζί. Κατά τη διάρκεια ενός χορού, ο Danny και η Cha Cha χορεύουν 

µαζί, και κερδίζουν βραβείο τον τελευταίο χορό. Ο Danny προσπαθεί να κάνει σεξ µε 

τη Sandy και αυτή φύγει εξοργισµένη. Εν τω µεταξύ, η Rizzo φοβάται ότι είναι 

έγκυος καθώς έχει καθυστέρηση και το εµπιστεύεται στη Marty. Αυτή το λέει στον 

Sonny και σε λίγο διαδίδεται η φήµη σ΄ όλο το σχολείο. Τελικά φθάνει στα αυτιά του 

Kenickie, που είναι ο πιθανός πατέρας. Ο Kenickie ζητά συγγνώµη στη Rizzo για το 

ότι είναι έγκυος και της λέει ότι θα είναι εκεί για εκείνη και το µωρό, αλλά η Rizzo 

του λέει ότι το µωρό δεν είναι δικό του. 

Ο αγώνας φθάνει και η Sandy είναι απελπισµένη να βρεί τον Danny. Βρίσκει 

τυχαία τη Rizzο και προσφέρεται να είναι εκεί για τη Rizzo και οι δύο τους 

µοιράζονται µια φιλική στιγµή. Η Rizzo συλλογίζεται το µέλλον της και τη σχέση της 

µε τον Kenickie αλλά ταράζεται όταν τον βλέπει από απόσταση να φεύγει. Και όλοι 

πάνε για να παρακολουθήσουν τον αγώνα.  

Είναι έτοιµοι για τον αγώνα, αλλά ο Kenickie βγαίνει νοκ άουτ από τον Putzie, 

καθώς αυτός τον χτύπησε στο κεφάλι ανοίγωντας την πόρτα, ενώ είχε σκύψει κάτω 

για να πάρει ένα τυχερό κέρµα. Έτσι ο Danny προθυµοποιείται να αγωνιστεί αυτός. 

Αυτός και ο Leo αγωνίζονται µέχρι που συντρίβεται και ταπεινώνεται ο Leo, και ο 

αγώνας τελειώνει µε τον Danny νικητή. Η Sandy παρακολουθεί από µακριά, 

καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι αγαπά ακόµα τον Danny και αποφασίζει να 

αλλάξει τη εµφάνιση της για  να την κοιτάξει και να εντυπωσιαστεί. Την τελευταία 

ηµέρα του σχολείου, ενώ η κυρία Mc Gee και η βοηθός της Blanche ξεσπούν σε 

κλάµατα για την αποχώρηση της τάξης, στην τάξη γιορτάζουν την αποφοίτησή τους. 

Η Rizzo ανακαλύπτει ότι δεν είναι έγκυος και ο περιχαρής Kenickie προσφέρεται να 

την κάνει µια έντιµη γυναίκα, και έτσι συµφιλιώνονται. Ο Danny προσπαθεί να 
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αλλάξει στυλ για να αρέσει στη Sandy, αλλά σοκάρεται όταν εµφανίζεται µπροστά 

του να καπνίζει και να είναι ντυµένη µε µαύρο δέρµα και τα µαλλιά πιο έξαλλα. 

Έπειτα τραγουδούν, και παραδέχονται ότι και οι δύο ότι αγαπούν ο ένας τον άλλον 

και τα βρίσκουν. Η ταινία τελειώνει µε τον Danny και την Sandy να µπαίνουν στο 

αυτοκίνητο του Danny και να φεύγουν, και µε πολλά αντίο από τους φίλους τους.   

 

Κινηµατογραφική πρεµιέρα στην Ελλάδα: Άγνωστη 

Cast 

Σκηνοθεσία:  Rendal Kleiser 

Παραγωγή:  Robert Stigwood 

Allan Carr 

Σενάριο:  Jim Jacobs 

  Warren Casey 

  Bronte Woodard 

  Allan Carr 

Πρωταγ.: John Travolta (Danny Zuko) 

Olivia Newton-John (Sandy Olsen) 

Stockard Channing (Betty Rizzo) 

Jeff Conaway (Kenickie) 

Μουσική: Michael Gibson (στίχους) 

  Jim Jacobs 

  Warren Casey  

Διανοµή: Paramount Pictures 

Διάρκρεια: 110 λεπτά 

Πραµιέρα: Ηνωµένες Πολιτείες 16 Ιουλίου 1978 

Χώρα:  Ηνωµένες Πολιτείες 
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7.The Blues Brothers(1980) 

Ο "Joliet" Jake Blues αποφυλακίζεται µετά από τρία χρόνια φυλάκισης για 

ένοπλη ληστεία. Ο Jake ενοχλείται από τον αδελφό του Elwood ο οποίος ήρθε να τον 

πάρει µε µια κακοποιηµένη Mount Prospect, πρώην αυτοκίνητο της αστυνοµίας, αντί 

της Cadillac η οποία τους άνηκε. Οι δύο άντρες πάνε να επισκεφτούν το σπίτι της 

παιδικής τους ηλικίας, το ρωµαιοκαθολικό ορφανοτροφείο, και µαθαίνουν ότι θα 

κλείσει, εκτός αν πληρώσουν τους φόρους ιδιοκτησίας που ανέρχονται στα $ 5.000. 

Οι αδελφοί επισκέπτονται µια ευαγγελική εκκλησία όπου ο Jake έχει µια αποκάλυψη: 

ότι µπορούν να βρουν τα λεφτά νοµίµως µε εκ νέου διαµόρφωση της µπλουζ µπάντας 

τους. Τότε µαθαίνει από τον Elwood ότι η µπάντα έχει διαλυθεί και ότι τόσο καιρό 

του έλεγε ψέµατα για να έχει κάτι στη φυλακή να τον κρατά ζωντανό. Έτσι 

αποφασίζουν την επανένωση του συγκροτήµατος!  

Ο Elwood περνάει µε κόκκινο το φανάρι που βρίσκεται στο δρόµο, και 

βλέποντας τον δύο αστυνοµικοί της Αστυνοµίας του Ιλινόις τρέχουν από πίσω του και 

µαθαίνουν για την αναστολή της άδειας του. Όταν προσπαθούν να τον συλλάβουν, 

αυτός επιταχύνει µε το αυτοκίνητο και φεύγει µακριά. Καταφέρνει και τους διαφεύγει 

µέσα από το εµπορικό κέντρο Dixie Square. Φτάνοντας εκεί που διαµένει ο Elwood, 

µια γυναίκα µυστήριο ξεκινά µια επίθεση µε µπαζούκα που αφήνει τους σώους και 

αβλαβείς. Το επόµενο πρωί, οι δύο αστυνοµικοί βρίσκουν που ακριβώς µένει ο 

Elwood και πάνε εκεί. Καθώς µπαίνουν µέσα µια έκρηξη βόµβας κατεδαφίζει το 

κτίριο, η οποία όµως αδυνατεί να τραυµατίσει τους αδελφούς, αλλά τους σώζει από τη 

σύλληψη. Την ίδια µέρα ο Jake και ο Elwood αρχίζουν τον εντοπισµό των µελών της 

µπάντας. Ο Τροµπονίστας Τοµ "Bones" Malone και ένα µεγάλο µέρος της µπάντας, 

παίζουν σε µια σχεδόν άδεια αίθουσα του Holiday Inn, και πείθονται εύκολα να 

επανενταχθούν. Ο τροµπετίστας "Mrs Fabulous", τώρα είναι στο φανταχτερό 

εστιατόριο Chez Paul. Τον πείθουν τον µε τον τρόπο τους να ενταχθεί στο 

συγκρότηµα. Καθ 'οδόν για την επανένταξη του σαξοφωνίστα "Blue Lou" Marini και 

του κιθαρίστα Matt "Guitar" Murphy, πέφτουν σε µία διαδήλωση των "Ιλλινόις Ναζί", 

των οποίων και είναι ενάντια. Έτσι περνούν από µέσα πατώντας γκάζι, ρίχνοντας 

όλους τους ναζιστές στο ποτάµι, προσθέτοντας άλλο έναν εχθρό στην λίστα τους. Ο 

Blue Lou και ο Matt είναι στο εστιατόριο στο κέντρο της Maxwell Street το οποίο έχει 

µε τη σύζυγό του ο Matt. Η γυναίκα του Matt τον κάνει ότι θέλει, αλλά ο Jake και ο 
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Elwood τον πείθουν να συµµετέχει στην µπάντα παρά την αγενή συµπεριφορά της 

γυναίκας του. Η επανενωµένη οµάδα πάει να πάρει τον απαραίτητο εξοπλισµό από το 

κατάστηµα του Ray.  

Ο Jake όµως δεν είναι σε θέση να προγραµµατίσει µια συναυλία, κοροϊδεύει 

τη µπάντα και για καλή του τύχη σκοντάφτει σε µια συναυλία στο Bob's Country 

Bunker, ένα µπαρ της χώρας. Ξεγελά τον ιδιοκτήτη λέγοντας του ότι είναι το 

συγκρότηµα που περιµένει και µετά από ένα δύσκολο ξεκίνηµα, το συγκρότηµα 

κερδίζει το πλήθος. Στο τέλος της βραδιάς όµως, η τιµή της κατανάλωσης αλκοόλ από 

τους µουσικούς ήταν µεγαλύτερη από την αµοιβή τους για τη συναυλία, έτσι φεύγουν 

χωρίς να πληρώσουν εξαγριώνοντας και το συγκρότηµα που θα έπαιζε στην 

πραγµατικότητα. 

Οι Blues Brothers προκειµένου να κάνουν µια συναυλία για να µαζέψουν τα 

λεφτά, εκβιάζουν έναν παλιό manager για την εξασφάλιση µιας συναυλίας- 

παράστασης στο Ballroom Palace Hotel, που βρίσκεται 106 µίλια (171 χλµ) βόρεια 

του Σικάγου. Διαφηµίζοντας τη συναυλία σε όλη τη περιοχή, η Bluesmobile, το 

αυτοκίνητό τους, ξεµείνει από φυσικό αέριο. Έτσι ο Jake και ο Elwood φτάνουν αργά 

στην συναυλία. Η αίθουσα χορού είναι γεµάτη, και οι θεατές συναυλίας 

πλαισιώνονται από όλους όσους κυνηγούν τους Jake και Elwood, όπως επίσης και την 

αστυνοµία. Φτάνοντας εκεί ο Jake και ο Elwood γλιστράνε και µπαίνουν µέσα στο 

χώρο λένε δύο τραγούδια και έπειτα φεύγουν από τη σκηνή.  Ένα διευθυντικό 

στέλεχος δισκογραφικής εταιρείας τους προσφέρει µια προκαταβολή για ένα 

δισκογραφικό συµβόλαιο, περισσότερο από το ποσό που χρειάζονται  για να 

πληρώσουν τους φόρους του ορφανοτροφείου. Οι ίδιοι δίνουν ένα µέρος των 

χρηµάτων για την ορχήστρα και έπειτα φεύγουν από το µυστικό πέρασµα, για να 

γλυτώσουν από την αστυνοµία. 

Διασχίζοντας όµως το τούνελ, έρχονται αντιµέτωποι µε τη γυναίκα µυστήριο, 

που όπως αποκαλύπτεται είναι η  πρώην αρραβωνιαστικιά του Jake. Μαζί της έχει ένα 

πυροβόλο M16 και τους πυροβολεί, αλλά ο Jake την ηρεµά και την φιλάει 

επιτρέποντας στα δύο αδέλφια να ξεφύγουν µε τη Bluesmobile. Οδηγώντας πίσω στο 

Σικάγο, µε δεκάδες  αστυνοµικούς και το εξαπατηµένο συγκρότηµα, ο Jake και ο 

Elwood ξεφύγουν τελικά από όλα αυτά, διασχίζοντας ένα λιβάδι µε αποτέλεσµα τα 

αυτοκίνητα της αστυνοµίας να µην τα καταφέρουν στο πέρασµά τους και να πέσουν 
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το ένα πάνω στο άλλο. Μετά κινηγούνται από τους Ιλινόις Ναζί αλλά τους ξεφεύγουν. 

Ο Jake και ο Elwood φθάνουν στο Richard J. Daley Center, όπου η Bluesmobile 

γίνεται κυριολεκτικά κοµµάτια.  

Μέσα στη βιασύνη µόλις φτάνουν στο Δηµαρχείο του Σικάγο, ακολουθούνται 

από εκατοντάδες στρατιώτες, αστυνοµικούς, SWAT οµάδες, πυροσβέστες, Ιλινόις 

εθνοφρουρούς, και τη Στρατιωτική Αστυνοµία. Βρίσκοντας το γραφείο του 

Αξιολογητή Cook County, οι δύο άντρες πληρώνουν το φορολογικό νοµοσχέδιο και 

ακριβώς στην παραλαβή της σφραγίδα, συλλαµβάνονται από ένα µεγάλο πλήθος των 

αξιωµατικών των ενόπλων δυνάµεων. Ο Jake, ο Elwood, και η υπόλοιπη µπάντα είναι 

στη φυλακή, όπου παίζουν το "Rock Jailhouse" για τους συγκρατούµενους τους. 

 

 

Κινηµατογραφική πρεµιέρα στην Ελλάδα: Δευτέρα 22 Δεκεµβίου 1980 

Cast 

Σκηνοθεσία:  John Landis 

Παραγωγή:  Bernie Brillstein 

  George Folsey, Jr. 
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Σενάριο:  Dan Aykroyd 

John Landis 
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Dan Aykroyd (Elwood Blues) 

Ray Charles (Ray) 

Μουσική: Elmer Bernestein 

Διανοµή: Universal Studios  

Διάρκρεια: 133 λεπτά 
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8.Danser in the dark (2000) 

Η ταινία εκτυλίσσεται στην πολιτεία της Ουάσινγκτον το 1964 και 

επικεντρώνεται στη Selma Ježková, µία µετανάστη από την Τσεχία που έχει πάει στις 

Ηνωµένες Πολιτείες µε το γιο της, τον Gene Ježek. Ζουν µια ζωή φτώχειας καθώς η 

Selma εργάζεται σε ένα εργοστάσιο µε την καλή της φίλη της Kathy, την οποία 

φωνάζει Cvalda. Εκεί ενοικιάζει ένα σπίτι λυόµενο υπό την ιδιοκτησία του 

αστυνοµικού Bill Houston και της συζύγου του Linda. Την ντροπαλή Selma διεκδικεί 

µε επίµονη ο Jeff, που επίσης εργάζεται στο εργοστάσιο. 

 Αυτό που κανείς δεν γνωρίζει για την Selma είναι ότι έχει µια κληρονοµική 

εκφυλιστική ασθένεια που προκαλεί σταδιακή τύφλωση. Εξοικονοµώντας µέχρι και 

την τελευταία δεκάρα που έχει (σε ένα κουτί από σοκολατάκια στην κουζίνα της) για 

να πληρώσει για την εγχείρηση του γιού της, ο οποίος πάσχει από την ίδια ασθένεια, 

γιατί δεν θέλει να έχει την ίδια µοίρα µαζί της. Για να ξεφεύγει από την αθλιότητα της 

καθηµερινής της ζωής η Selma συνοδευόµενη από την Cvalda πηγαίνουν στον τοπικό 

κινηµατογράφο, όπου όλοι µαζί παρακολουθούν ένα υπέροχο µιούζικαλ του 

Χόλυγουντ (ή ακριβέστερα, η Selma ακούει την Cvalda όπως της το περιγράφει, 

καθώς  ενοχλούν τους υπόλοιπους θεατές). Μέρα µε την ηµέρα η ζωή της, γίνεται όλο 

και χειρότερη αφού τυφλώνεται, έτσι η Selma βρίσκει τρόπο να ξεφεύγει σε 

ονειροπολήσεις ή σε καταστάσεις έκστασης όπου φαντάζεται τα άτοµα γύρω της να 

ξεσπούν σε περίτεχνες µουσικές και χορευτικές κινήσεις. Αυτά τα τραγούδια, όπως 

και πολλά από τα τραγούδια της Selma, χρησιµοποιούν κάποιους πραγµατικούς 

θορύβους (από το εργοστάσιο µηχανών), ως υποκείµενο ρυθµό, και εκεί χτίζει πάνω 

τα όνειρά της. Δυστυχώς όµως, η Selma γλιστράει σε µια τέτοια έκσταση, ενώ 

εργάζεται στο εργοστάσιο. Σύντοµα ο Jeff και η Cvalda αρχίζουν να συνειδητοποιούν 

ότι η Selma µόλις που µπορεί να δει.  

Επιπλέον, ο Bill αποκαλύπτει στη Selma ότι η γυναίκα του Linda ξοδεύει 

περισσότερα από το µισθό του, ότι δεν έχει  πλέον χρήµατα από την κληρονοµιά του, 

και ότι είναι πίσω στις πληρωµές της τράπεζας ρισκάροντας έτσι να του πάρουν το 

σπίτι. Ζητάει από τη Selma ένα δάνειο, αλλά αυτή του το αρνείται. Για να 

παρηγορήσει τον Bill, η Selma αποκαλύπτει το µυστικό της τύφλωσής της, µε την 

ελπίδα ότι µαζί µπορούν να κρατήσουν το µυστικό ο ένας του άλλου. Ο Bill µετά απο 

λίγες µέρες τυφλωµένος από την απελπισία του κρύβεται σε µια γωνία του σπιτιού της 
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Selma, γνωρίζοντας ότι αυτή δεν µπορεί να τον δει, και την βλέπει να βάζει κάποια 

χρήµατα στην κουζίνα της, µέσα στο κουτί από τα σοκολατάκια που της είχαν δώσει. 

Την επόµενη µέρα, αφού σπάσει µια µηχανή, από απροσεξία, στη νυκτερινή 

βάρδια, η Selma έχει απολυθεί από τη δουλειά της. Όταν πάει στο σπίτι της για να 

βάλει το τελευταίο της µισθό, βρίσκει το κουτί άδειο. Πηγαίνει δίπλα να αναφέρει την 

κλοπή στον Bill και η Linda της αποκαλύπτει  ότι Bill έχει «οµολογήσει» τη σχέση 

του µε την Selma και ότι πρέπει φύγει αµέσως. Γνωρίζοντας ότι ο Bill έκλεψε τα 

χρήµατα, τον αντιµετωπίζει και προσπαθεί να πάρει τα χρήµατα της πίσω. Αυτός 

γυρίζει ένα όπλο πάνω της, και σε έναν αγώνα µεταξύ τους ο Bill τραυµατίζεται. Η 

Linda τους βλέπει, και υποθέτει ότι η Selma προσπαθεί να κλέψει τα χρήµατα, και 

τρέχει αµέσως για να ενηµερώσει την αστυνοµία µε εντολή του Bill.  

Ο Bill κατόπιν ικετεύει τη Selma να τον σκοτώσει, λέγοντάς της ότι αυτός θα 

είναι ο µόνος τρόπος που θα διεκδικήσει ποτέ τα χρήµατα που έκλεψε από αυτήν. 

Τότε η Selma τον πυροβολεί πολλές φορές, αλλά λόγω της τύφλωσης καταφέρνει 

µόνο να τον κτυπήσει µόνο µια σφαίρα. Στο τέλος, τον σκοτώνει χτυπώντας τον µε το 

χρηµατοκιβώτιο στο κεφάλι. Σε µία από αυτές τις σκηνές, η Selma γλιστράει σε µια 

έκσταση και φαντάζεται ότι το πτώµα του Bill χορεύει, και της ζητά της να τρέξει 

µακριά να σωθεί. Όταν ξυπνά παίρνει τα χρήµατα στο Ινστιτούτο για τους Τυφλούς 

και πληρώνει την εγχείρηση του γιου της, πριν η αστυνοµία την πάρει στη φυλακή. 

Η Selma πιάνεται και δικάζεται. Εδώ όµως είναι συνδεδεµένη, λόγω της 

καταγωγής της, µε κοµµουνιστικές αντιλήψεις και δολοφονίες. Αν και λέει την 

αλήθεια για την κατάσταση όπως αυτή µπορεί, αρνείται να αποκαλύψει το µυστικό 

του Bill, λέγοντας ότι είχε υποσχεθεί να µην πει τίποτα σε κανέναν. Επιπλέον, 

ισχυρίζεται ότι ο λόγος που δεν είχε καθόλου χρήµατα ήταν γιατί τα µάζευε και τα 

έστελνε στον πατέρα της στην Τσεχοσλοβακία, που όπως  αποδεικνύεται λέει ψέµατα. 

Κατα συνέπεια καταδικάζεται σε θανατική ποινή. 

Η Cvalda και ο Jeff µετά από καιρό έχουν συνθέσει τα κοµµάτια του πάζλ και 

προσπαθώντας να αποκαλύψουν την αλήθεια παίρνουν πίσω τα χρήµατά της Selma, 

χρησιµοποιώντας αντ 'αυτού να πληρώσουν ένα δικηγόρο για µια δίκη που µπορεί να 

την ελευθερώσει. Η Selma γίνεται έξαλλη και αρνείται τον δικηγόρο, θέλοντας να 

αντιµετωπίσει τη θανατική ποινή παρά να αφήσει να µείνει ο γιος της τυφλό.  

Παράλληλα η ίδια είναι πολύ ταραγµένη περιµένοντας τον θάνατό της. Αν και 
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µια συµπαθητική γυναίκα δεσµοφύλακας ονόµατι Brenda προσπαθεί να την 

παρηγορήσει, οι άλλοι αξιωµατικοί δεν δείχνουν κανένα συναίσθηµα και είναι 

πρόθυµοι να τη δουν να εκτελείται. Η ώρα φτάνει και η Selma δεν µπορεί να 

κουνηθεί. Η Brenda την ενθαρρύνει να περπατήσει. Στο δρόµο της προς την αγχόνη, η 

Selma ονειρεύεται και πάλι. Ωστόσο, στην αγχόνη, τροµοκρατείται και λιποθυµά, έτσι 

ώστε αναγκάζονται οι αστυνοµικοί να την δέσουν σε ένα ξύλο. Η υστερία της, όταν 

της φοράνε κουκούλα καθυστερεί την εκτέλεση. Η Selma αρχίζει να κλαίει υστερικά 

λέγοντας ότι δεν µπορεί να αναπνεύσει βγάζοντας δυνατές κραυγές. Η Brenda την 

συµπονεί, καθώς και η Cvalda σπεύδει να την ενηµερώσει ότι η εγχείρηση ήταν 

επιτυχής και ότι ο γιός της θα βλέπει. Απαλλαγµένη, η Selma τραγουδάει το τελικό 

τραγούδι της ταινίας στην αγχόνη, χωρίς µουσική υπόκρουση, παρόλο που έχει 

κρεµαστεί πριν τελειώσει το τραγούδι. Μια κουρτίνα σύρεται έπειτα µπροστά από το 

σώµα της, ενώ το χαµένο µέρος του τραγουδιού το δείχνει στην οθόνη. 
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Κινηµατογραφική πρεµιέρα στην Ελλάδα: Παρασκευή 27 Οκτωµβρίου 2000 

Cast 

Σκηνοθεσία:  Lars von Trier 

Παραγωγή:  Vibeke Windeløv 

Peter Aalbæk Jensen 

Σενάριο:  Lars von Trier 

Πρωταγ.:  Björk (Selma) 

Catherine Deneuve (Kathy) 

David Morse (Bill Houston) 

Cara Seymour (Linda Houston) 

Peter Stormare (Jeff) 

Siobhan Fallon Hogan (Brenda) 

Joel Grey (Oldrich Novy) 

Μουσική: Björk 

Στούντιο: Canal+ 

FilmFour 

France 3 Cinéma 

Διανοµή: Angel Films (Denmark) 

Fine Line Features (US)  

Διάρκρεια: 139 λεπτά 

Πραµιέρα: Κάννες 17  Μαΐου 2000 

  Δανία 8 Δεκεµβρίου 2000  

Χώρα:  Ηνωµένες Πολιτείες 

 Δανία 
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9.Moulin Rouge! ( 2001 )  

Βρισκόµαστε το 1899 στο Παρίσι. Ο Christian είναι ένας ποιητής που πιστεύει 

στα Μποέµικα ιδανικά της τότε εποχής. Πιστός στην ιδέα της "αλήθειας, της 

οµορφιάς, της ελευθερίας και πάνω απ΄ όλα της αγάπης", αποφασίζει να µεταφερθεί 

στη Montmartre, ένα καθαρά µποέµικο περιβάλλον. Γεγονός όµως είναι ότι δεν έχει 

γνωρίσει εως τώρα τον έρωτα. Εκεί, εντελώς τυχαία, γνωρίζει τον ζωγράφο Toulose-

Lautrec, ο οποίος τον παρακινεί να γράψει ένα µεγάλο υπερθέαµα. Η αποστολή του 

αυτή, θα φέρει τον Christian στο Moulin Rouge, ένα από τα πιο φανταχτερά καµπαρέ, 

όπου εκέι θα γνωρίσει την Satine µια πανέµορφη χορεύτρια και ετέρα, της οποίας το 

όνειρο είναι να γίνει ηθοποιός. Η Satine έχει σαγηνέψει ταυτοχρόνως και τον Δούκα 

του Worcester. Μεταξύ του Christian και της Satine  θα γεννηθεί µια ροµαντική και 

συνάµα παθιασµένη ιστορία αγάπης, ενώ ανάµεσά τους θα µπει ο Δούκας. 

Με τα γεγονότα που µεσολαβούν και το ερωτικό ταξίδι που µας οδηγεί η 

ταινία µε διάφορες διασκευές ερωτικών τραγουδιών, η Satine µαζί µε τον Christian 

πείθουν το Δούκα να χρηµατοδοτήσει την µετατροπή του Moulin Rouge σε θεατρική 

σκηνή, για να γυρίσουν παράσταση την οποία θα την γράψει ο Christian, και θα 

πρωταγωνιστεί η Satine. Η χρηµατοδότηση όµως από τον Δούκα γίνεται υπό έναν 

όρο! Η Satine θα είναι µόνο δικιά του και υποχρεώνοντας τον Harold να του δώσει 

τους τίτλους ιδιοκτησίας του Moulin Rouge ως εγγύηση! Αυτό το τρελό ερωτικό 

τρίγωνο γεµάτο ανατροπές και συγκρούσεις, θα αναστατωθεί όταν πλέον η αλήθεια 

θα αποκαλυφθεί (δηλαδή όταν πλέον καταλάβει ο Δούκας τον κρυφό έρωτα της Satine 

και του Christian) και ο Δούκας πει ότι θα σκοτώσει όποιον µπει εµπόδιο στην 

υποτιθέµενη σχέση του µε την όµορφη ετέρα.  

Παράλληλα όµως µε όλα τα γεγονότα η Satine είναι θανάσιµα άρρωστη. Όταν 

λοιπόν της αποκαλύπτεται η αλήθεια για ότι πρόκειται να πεθάνει, ο Harold την 

προτρέπει να προστατέψει τον αγαπηµένο της, διώχνοντάς τον µακριά της, προτροπή 

την  οποία ακολουθεί. Καθώς ο Christian παρανοεί από τον πόνο του, αποφασίζει να 

πάει για τελευταία φορά στο Moulin Rouge προκειµένου να εξευτελίσει τη Satine 

πληρώνοντας την για της υπηρεσίες που του πρόσφερε. Η Satine εξαντληµένη από τις 

πρόβες, την συναισθηµατική της κατάρρευση και τη σωµατική της εξασθένηση, µόλις 

τον βλέπει προσπαθεί να τον διώξει. Ο Δούκας αφού αντιλαµβάνεται τη παρουσία 

του, βάζει τον συνοδό του να τον σκοτώσει και όλα µαζί εξελίσσονται σε ένα 
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φανταστικό σόου για το κοινό που παρακολουθεί την Πρεµιέρα του έργου. Στο τέλος 

αφού τραγουδήσουν το µυστικό τραγούδι τους για την αιώνια αγάπη και αφού λάβει 

τέλος η παράσταση, η Satine πεθαίνει στα χέρια του αγαπηµένου της, καθώς ο κόσµος 

χειροκροτεί για το υπερθέαµα του έργου. 

 
Κινηµατογραφική πρεµιέρα στην Ελλάδα: Παρασκευή 9 Νοεµβρίου 2001 

Cast 

Σκηνοθεσία:  Baz Luhrmann 

Παραγωγή:  Baz Luhrmann 

Fred Baron 

Martin Brown 

Σενάριο:  Baz Luhrmann 

   Craig Pearce 

Πρωταγ.: Nicole Kidman (Satine) 

Ewan McGregor (Christian) 

Jim Broadbent (Harold Zidler) 

Richard Roxburgh (Duke) 

John Leguizamo (Toulouse- Lautrec) 

Jacek Koman (Unconscious Argentinean) 

Caroline O'Connor (Ninni Legs in the Air) 

Μουσική: Craig Armstrong 

  Marius de Vries 

Στούντιο: Baxmark Films  

  Angel Studios 

Διανοµή: 20th Century Fox 

Διάρκρεια: 127 λεπτά 

Πραµιέρα: Κάννες 9 Μαΐου 2001 

  Αυστραλία 24 Μαΐου 2001 

ΗΠΑ 1 Ιουνίου 2001 

Χώρα:  Ηνωµένες Πολιτείες 

  Ηνωµένο Βασίλειο  

  Αυστραλία 
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10.Chicago (2002) 

Στο Σικάγο, περίπου το 1924, η αφελής Roxie Hart επισκέπτεται ένα νυχτερινό 

κέντρο διασκέδασης, όπου το «αστέρι» Velma Kelly είναι στη σκηνή εκτελώντας ένα 

τραγούδι. Η Roxie είναι εκεί µε τον Fred Casely, τον εραστής. Στο τέλος της 

παράστασης, η Velma συλλαµβάνεται για τη δολοφονία του συζύγου και της αδελφή 

της Veronica, αφού τους είδε µαζί στο κρεβάτι µαζί. Αργότερα, ο Fred αποκαλύπτει 

στη Roxie ότι της είπε ψέµατα σχετικά µε τις διασυνδέσεις του, για να κοιµηθεί µαζί 

της, οπότε η Roxie, σε µια έκρηξη οργής τον πυροβολεί τρεις φορές, και τον 

σκοτώνει. Η Roxie πείθει τον σύζυγό της, Amos, να αναλάβει την ευθύνη λέγοντάς 

του ότι ήταν ένας διαρρήκτης και ότι δεν χρειάζεται να ανησυχεί. Όταν ο αστυνοµικός 

επισηµαίνει ότι το θύµα είναι ο Fred Casely, ο οποίος πούλησε τα έπιπλα των Harts, ο 

Amos σταµατάει να υποκρίνεται και λέει στον Casely ότι ήταν νεκρός, όταν γύρισε 

σπίτι. Η Roxie το παραδέχεται και πάει αµέσως στο Cook County Jail. 

Κατά την άφιξή της, αποστέλλεται στο Murderess' Row µε τη φροντίδα της 

διεφθαρµένης οικοδέσποινας “Mama " Morton, που παίρνει µίζες και προµήθειες από 

της κρατούµενές της από τα τσιγάρα και το λαθρεµπόριο, καθώς περιµένουν την δίκη 

τους. Η Roxie συναντά την Velma, και µαθαίνει τις παλιές ιστορίες από τις άλλες 

γυναίκες της Murderess' Row. Η Roxie αποφασίζει ότι θέλει να την υπερασπιστεί ο 

δικηγόρος της Velma, Billy Flynn, και πείθει τον σύζυγό της να του µιλήσει. Ο Flynn 

και η Roxie «σερβίρουν» σε συνέντευξη Τύπου µια ιστορία πλασµένη από τους ίδιους 

µε σκοπό ο κόσµος να λυπηθεί την Roxie, και να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά 

της και να κάνει το Σικάγο να την ερωτευτεί.  

Η Roxie γίνεται η νέα διαβόητη ντίβα του Cook County Jail, προς µεγάλη 

αηδία της Velma και απόλαυση της Mama. Η Velma, απελπισµένη για να πάρει πίσω 

το προσκήνιο, προσπαθεί να µιλήσει στη Roxie και να ανοίξουν µαζί ένα βαριετέ όταν 

βγουν από τη φυλακή. Αναζητώντας εκδίκηση για µια προηγούµενη τους λεκτική 

παραπλάνηση, η Roxie αρνείται αλαζονικά, έτσι η Roxie και η Velma αρχίζουν  µια 

αντιπαλότητα µεταξύ τους. 

Έπειτα στην φυλακή έρχεται µια κληρονόµος, η Lucy Liu, η οποία 

συλλαµβάνεται για µια τριπλή ανθρωποκτονία (σκότωσε τον άντρα της και τις δυο 

γυναίκες στο κρεβάτι µαζί του). Η Roxie αντιλαµβάνεται πως δεν ασχολούνται µαζί 

της πλέον οι παπαράτσι και ότι παραµελείται από τον Flynn. Και αφού ακούει από τη 
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Velma ότι το όνοµά της δεν πλέον είναι στο χαρτί, η Roxie καταφέρνει να κλέψει τα 

φώτα της δηµοσιότητας καθώς λιποθυµά και ισχυρίζεται ότι είναι έγκυος. Η 

εγκυµοσύνη της επιβεβαιώνεται από έναν γιατρό, τον οποίο και παρασύρει να πει 

ψέµατα. Όπως οι παπαράτσι κυνηγούν τη Roxie λόγω της εγκυµοσύνης της, ο Amos 

παραµένει εκεί και όντας µια ζωή στο παρασκήνιο, αγνοείται από όλους και από την 

ίδια.  

Εν τω µεταξύ στη φυλακή, ακούγεται µια εκτέλεση µε απαγχονισµό µιας  

κρατουµένου (η οποία είχε κατηγορηθεί ψευδώς). Αυτό γεµίζει την Roxie µε φόβο, η 

οποία πάει στον Flynn για να την βοηθήσει. Μετά από όλα αυτά η Roxie πάει 

τροµοκρατηµένη στον Billy και κάνουν µαζί ένα σχέδιό για να αποδείξει την 

αθωότητά της, χρησιµοποιώντας την φήµη της και την συµπάθεια που απέκτισαν από 

το κοινό.  

Η δίκη της γίνεται γνωστή µέσω των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, που 

τρέφονται, κατά τον Billy, µε ιστορίες εντυπωσιασµού και πειθούς. Η δίκη 

συνεχίζεται κανονικά υπέρ την Roxie µέχρι που Velma δείχνει µε το ηµερολόγιο της 

Roxie στο δικαστήριο. Η Velma τότε διαβάζει ενοχοποιητικά στοιχεία από το 

ηµερολόγιο που θα µπορούσε να καταδικάσουν την Roxie σε θάνατο. Ωστόσο, ο Billy 

κατορθώνει να την σώσει διαβάζοντας µερικές σελίδες τις οποίες είχε γράψει µόνος 

του. Η δηµοσιότητα της Roxie είναι µικρής διάρκειας αφού οι ένορκοι καταλήγουν το 

συντοµότερο στην αθωότητά της. Η προσοχή του κοινού όµως στρέφεται αµέσως 

προς µια νέα δολοφόνο και φεύγουν όλοι από το δικαστήριο αφήνοντας την Roxie 

µόνη. 

Με τα λόγια του Billy «έτσι είναι στο Σικάγο, δεν µπορεί να νικήσει φρέσκο 

αίµα από τους τοίχους» η Roxie φεύγει και αυτή από το δικαστήριο. Η Roxie 

αποκαλύπτει στον Amos την ψεύτικη εγκυµοσύνης της, και επιστρέφει στην µοναξιά 

της στενοχωρηµένη για τη φήµη της, αφού και ο Amos την εγκαταλείπει. 

Χωρίς να έχει τίποτα, για µια ακόµη φορά η Roxie ξεκινάει να βρει µια 

δουλειά, που θα κάνει µεγάλη επιτυχία. Ωστόσο, πηγαίνει σε µια οντισιόν και την 

απορρίπτουν αλλά µόλις πάει να φύγει την πλησιάζει η Velma, η οποία είναι πρόθυµη 

να πραγµατοποιήσει ένα ντουέτο µε την Roxie. Η Roxie αρχικά αρνείται γιατί ακόµα 

την µισεί. Η Velma όµως της επισηµαίνει ότι στη “show business" αυτό δεν έχει 

καµία σηµασία. Οι δύο δολοφόνοι, τελικά κάνουν την τεράστια επιτυχία που 
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λαχταρούσαν. Η ταινία τελειώνει µε την Roxie και την Velma σε ένα Show µε ένα 

ενθουσιώδες κοινό που περιλαµβάνει µέσα την Mama και τον Billy. 

 

Κινηµατογραφική πρεµιέρα στην Ελλάδα: Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2003 

Cast 

Σκηνοθεσία:  Rob Marshall 

Παραγωγή:  Bob Weinstein 

   Harvey Weinstein 

   Craig Zadan 

  Martin Richards 

Σενάριο:  Maurine Dallas Watkins 

   Bob Fosse 

   Fred Ebb 

  Bill Condon 

Πρωταγ.:  Renée Zellweger (Roxie Hart) 

   Catherine Zeta-Jones (Velma Kelly) 

   Richard Gere (Billy Flynn) 

   Queen Latifah (Matron Mama Morton) 

   John C. Reilly (Amos Hart) 

   Christine Baranski (mary Sunshine)  

   Taye Diggs ( Bandleader) 

  Lucy Liu (Kitty Baxter) 

Διανοµή: Miramax Films  

Διάρκρεια: 113 λεπτά 

Πραµιέρα: 27 Δεκεµβρίου 2002 

Χώρα:  Ηνωµένες Πολιτείες  
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11.Το φάντασµα της όπερας (2004) 

Η ταινία ξεκινά µε µια δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στην Όπερα του 

Παρισιού το 1919. Ένα από τα αντικείµενα τα οποία πωλούνται,  είναι ένα µικρό 

βαλσαµωµένο µαϊµουδάκι ντυµένο µε περσική ρόµπα, να παίζει κύµβαλα και να 

κάθεται πάνω σε ένα µουσικό κουτί. Ο Raoul, Υποκόµης de Chagny, ένας 

ηλικιωµένος σε αναπηρική καρέκλα, αγοράζει το µουσικό κουτί.  Εκεί ο Raoul 

εντοπίζει ένα γνώριµο άτοµο, την mandame Giry, πρώην χορεύτρια του µπαλέτου της 

όπερας.  Η προσοχή τους εφιστάται στο επόµενο αντικείµενο που πρόκειται να 

πωληθεί, έναν πολυέλαιος που είχε σπάσει αλλά έχει επισκευαστεί εν µέρη για τη 

δηµοπρασία. Όταν ο πολυέλαιος αποκαλύπτεται, η ταινία µεταφέρεται στο 1870, όταν 

η όπερα ήταν στην ακµή της, όπου θα δούµε την όπερα σε πλήρη εξέλιξη για την 

απόδοσή της από τον Χάνιµπαλ Chalemau. Οι πρόβες έχουν ξεκινήσει όταν ο 

διαχειριστής της Όπερας ενηµερώνει το καστ ότι φεύγει για την Αυστραλία και ότι η 

όπερα είναι τώρα κάτω από την κατοχή του Gilles Andre και Richard Firmin. 

Καθώς συνεχίζεται η πρόβα, ένα στήριγµα της σκηνής πέφτει πάνω στην 

πριµαντόνα της Παρισινής Όπερας Carlotta. Αφού εγκαταλείπει την όπερα  και 

αρνείται να τραγουδήσει, η mandame Giry πείθει τους νέους ιδιοκτήτες να αφήσουν 

τη Christine Daaé, µία από τις χορεύτριες, να εκτελέσει το µέρος της Carlotta. Μετά 

από µια εκπληκτική απόδοση του "Think of Me",  όπου η  ταινία µεταφέρεται στη 

πρεµιέρα του έργου, η Christine κατεβαίνει στο µικρό εκκλησάκι κάτω από το κτίριο 

της Όπερας για να προσευχηθεί για τον πατέρα της ο οποίος έχει πεθάνει εδώ και 

πολύ καιρό. Η Meg µια από τις χορεύτριες µπαλέτου και η καλύτερη φίλη της 

Christine, έρχεται να την βρει και να την ρωτήσει ποίος είναι αυτός ο σπουδαίος 

δάσκαλος που την βοήθησε να αναπτύξει αυτές τις φωνητικές ικανότητες. Τότε εκείνη 

της µιλάει για τον Άγγελο της Μουσικής που της αποστάλθηκε από τον θανόντα 

πατέρα της από τον ουρανό για να την καθοδηγήσει.   

Ο άγγελος της Christine είναι το Φάντασµα της όπερας. Μια παραµορφωµένη 

µουσική ιδιοφυία που στοιχειώνει την Όπερα. Βασανίζεται από την γελοιοποίηση που 

προήλθε από τη παραµόρφωση του πρόσωπου του και έτσι κρύβεται στις κατακόµβες 

της όπερας. Ερωτεύεται τη νεαρή σοπράνο, και κρυφά από όλους γίνεται ο καθηγητής 

τραγουδιού της. Το Φάντασµα αφιερώνει τον εαυτό του κάνοντας την Christine το νέο 

αστέρι της όπερας. 
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Εν τω µεταξύ ο Raoul, αναγνωρίζει την παιδική του φίλη Christine, και 

εντυπωσιάζεται.  Κατόπιν επισκέπτεται το καµαρίνι της, και η Christine ισχυρίζεται 

ότι ο Άγγελος της Μουσικής την έχει επισκεφθεί. Ο Raoul επιµένει να παραβρεθεί στο 

δείπνο που την προσκάλεσε, αλλά εκείνη αρνείται λέγοντας ότι ο Άγγελός της δεν το 

εγκρύνει. 

Μόλις έφυγε ο Raoul, το Φάντασµα, υπο το πρόσχηµα του Αγγέλου της 

Μουσικής, µιλάει στην Christine και εκφράζει την απέχθειά του για τον Raoul. Η 

Christine παρακαλεί τον Άγγελο να αποκαλύψει τον εαυτό του και ο ίδιος 

αποκαλύπτεται µέσα από τον καθρέφτη της, ο οποίος λειτουργεί ως µια πόρτα που 

ενώνει το καµαρίνι µε τις κατακόµβες όπου διαµένει. Την οδηγεί εκεί, την παρακαλεί 

να τραγουδήσει γι 'αυτόν και της δείχνει µια κούκλα που µοιάζει µε την ίδια, ντυµένη 

µε ένα γαµήλιο φόρεµα. Βλέποντας την κούκλα συγκλονίζεται και πέφτει λιπόθυµη, 

προτρέποντας το φάντασµα να τη µεταφέρει σε ένα κρεβάτι µέχρι να φέρει τις 

αισθήσεις της. 

Το επόµενο πρωί, η Christine ξυπνά, πλησιάζει το φάντασµα, και από 

περιέργεια τον αποκαλύπτει. Ο ίδιος γίνεται έξαλλος βρίζοντας και ρίχνοντας κατάρες 

για την περιέργεια της, αλλά σύντοµα ηρεµεί, εξηγώντας της ότι θέλει µόνο να είναι 

φυσιολογικός όπως όλοι οι άλλοι.  

Εν τω µεταξύ, πίσω απο τη σκηνή, ο Josef Buquet, τροµάζει τα κορίτσια του 

µπαλέτου µε ιστορίες φαντασµάτων της Όπερας, µόνο για να προκαλέσει την κυρία 

Giry. Οι διαχειριστές Firmin και Andre, Raoul, και Carlotta είναι προβληµατισµένοι 

από αρκετές επιστολές που έλαβαν τις πρωηγούµενες ώρες από το φάντασµα, στις 

οποίες κατηγορούν ο ένας τον άλλον. Παρόλαυτά η mandame Giry προσφέρει µια 

ακόµη, που απαιτεί να αλλάξουν οι ρόλοι της Christine και της Carlotta στο νέο 

οπερατικό έργο. Τώρα, η Christine πρέπει να υποδιθεί τον ηγετικό ρόλο της κόµισσας, 

ενώ η Carlotta να έχει βουβό δευτερεύοντα ρόλο. Επιτούτου οι διαχειριστές εγγυώνται 

στην οργισµένη Carlotta ότι θα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, παρά τις 

προειδοποιήσεις της mandame Giry. 

Η απόδοση της Carlotta πάει καλά, σε πρώτη φάση µέχρι το Φάντασµα να 

θυµώσει αρκετά ούτος ώστε κατά τη διάρκεια που τραγουδούσε η Carlotta να µειώνει 

τη φωνή της κάνοντας την να µοιάζει πολύ αστεία. Έτσι οι διαχειριστές ζητούν 

συγγνώµη και υπόσχονται να συνεχίσουν την όπερα σε δέκα λεπτά µε την Christine 
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στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Εν τω µεταξύ, εκτελούν το µπαλέτο του σκηνής ΙΙΙ για να 

διασκεδάσει το κοινό καθώς περιµένει.  Παράλληλα το φάντασµα σκοτώνει το Buquet 

µε λάσο και αφήνει το κρεµασµένο πτώµα του να πέσει στη σκηνή από τα δοκάρια.  

Κατόπιν η Christine και ο Raoul καταφεύγουν στην οροφή της Όπερας, όπου 

του λέει για συνάντησή της µε το Φάντασµα. Και παρόλο που ο Raoul δεν την 

πιστεύει, υπόσχεται να την αγαπά και να την προστατεύσει. Το Φάντασµα, αφού τους 

άκουσε, πληγώνεται και φεύγει χωρίς να τον δεί κανένας µε όρκους εκδίκησης για τον 

Raoul. 

Τρεις µήνες αργότερα, στο χορό µεταµφιεσµένων, βλέπουµε την Christine και 

τον Raoul αρραβωνιασµένους καθώς το φάντασµα δεν έχει εµφανιστεί, µετά την 

υποτιθµενη εξαφάνισή του. Η γιορτή διακόπτεται µε την ξαφνική εµφάνιση του. Μαζί 

µε  προσβολές των διαχειριστών, της Carlotta, και του εραστή της, Piangi, αναγγέλλει, 

ότι έχει γράψει µια όπερα, τον «τον θρίαµβο του Δον Ζουάν», και απαιτεί να 

εκτελέσει ο ίδιος µε την Christine στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Στη συνέχεια, ο ίδιος 

αρπάζει το δαχτυλίδι των αρραβώνων της, το οποίο είναι γύρω από το λαιµό της, 

λέγοντας ότι ανήκει σε αυτόν και κατόπιν εξαφανίζεται µέσω µιας καταπακτής. Ο 

Raoul προσπαθεί να τον ακολουθήσει, αλλά η mandame Giry τον σταµατά.  

Ζητά απο εκείνη να του πει σχετικά µε το φάντασµα και εκείνη και του λέει 

διστακτικά ότι είναι µάγος και µεγάλη µουσική ιδιοφυΐα, που γεννήθηκε µε 

παραµορφωµένο πρόσωπο, τον οποίο βοήθησε να δραπετεύσει από µια φυλακή, όπου 

κακοποιείτο µε την επίκληση πως ήταν το «παιδί του διαβόλου". Αυτή τον βοήθησε 

να δραπετεύσει και  να κρυφτεί µέσα στη ‘Οπερα, όπου έµεινε εκέι  από την τότε 

απόδρασή του. 

Η Christine ταραγµένη, επισκέπτεται τον τάφο του πατέρα της και εύχεται να 

ήταν ζωντανός καθώς και να είχε την υποστήριξή του τώρα που τον χρειάζεται. Εν 

αγνοία της, το φάντασµα έχει πάει στο νεκροταφείο, και πάλι, υπό το πρόσχηµα του 

Αγγέλου της Μουσικής, οπου προσπαθεί τη να δελεάσει και να γυρίσει πίσω σε 

αυτόν. Η Christine εύκολα υποκύπτει, αλλά ο Raoul ο οποίος την ακολούθησε και την 

φέρνει πίσω στην πραγµατικότητα. Τότε αρχίζει µια ξιφοµαχία µεταξύ των δύο 

ανδρών. Ο Raoul είναι έτοιµος να σκοτώσει το Φάντασµα και η Christine τον 

παρακαλεί να µην το κάνει και επιστρέψουν και πάλι στην όπερα. Το Φάντασµα µετά 

από αυτό, φεύγει γεµάτος οργή, λέγοντας ότι τώρα ο πόλεµος είναι κατά των δυό τους 
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και όχι µόνο κατα του Raoul. Ο Raoul και οι διαχειριστές της όπερας σκέφτονται ένα 

σχέδιο για να συλλάβουν το φάντασµα κατά την εκτέλεση της όπερας του «ο 

θρίαµβος του Δον Ζουάν», γνωρίζοντας ότι αν η Christine τραγουδήσει, είναι βέβαιο 

ότι θα παραστεί. Ωστόσο, η Christine βρίσκεται ανάµεσα στην αγάπη της για Raoul 

και τα συναισθήµατά της για το φάντασµα και δειλίαζει να δεχθεί να πρωταγωνιστίσει 

στην  Όπερα, επειδή φοβάται ότι το φάντασµα την θα πάρει µαζί του. 

Κατά τη διάρκεια της παράστασης, η Cristine συνειδητοποιεί ότι δεν 

τραγουδάει µε τον Piangi, τον επικεφαλή τενόρο, αλλά µε το φάντασµα. Το Φάντασµα 

εκφράζει την αγάπη του γι 'αυτήν, αλλά Christine τον αποκαλύπτει ξαφνικά, τη 

παραµόρφωση του προσώπου του στο κοινό. Το Φάντασµα µέσα στο θυµό του κόβει 

τον πολυέλαιο από την κατακόρυφη και πέφτει κάτω στο ακροατήριο, κάνοντας την 

Όπερα να πιάσει φωτιά και ξεφεύγει από την από τη σκηνή µαζί µε τη Christine. Εν το 

µεταξύ η Carlotta ξεσπάει σε δάκρυα όταν βρίσκει τον Piangi νεκρό στα παρασκήνια. 

Το κοινό φεύγει τροµοκρατηµένο από την Όπερα, καθώς η mandame Giry οδηγεί τον 

Raoul στο καταφύγειο του Φαντάσµατος. Ο Raoul προσπαθώντας να βρει την Κριστίν 

πέφτει σε παγίδα θανάτου και ενώ σχεδόν έχει πνίγει, αλλά κατορθώνει να 

δραπετεύσει. 

Εν τω µεταξύ, η Christine, τώρα είναι ντυµένη µε το νυφικό φόρεµα της 

κούκλας που βρισκόταν στο κρυσφύγετο του φαντάσµατος εκεί για να ικανοποιήσει 

την ανάγκη, και τον ρωτά εάν έχει ικανοποιήσει την ανάγκη του να σκοτώνει και αν 

σχεδιάζει τώρα να ικανοποιήσει την ανάγκη του για ηδονή. Ισχυρίζεται ότι το 

πρόσωπό του, του έχει αρνηθεί «τις χαρές της σάρκας». Όταν γυρίζει και βλέπει το 

πρόσωπο του στo καθρέφτη, παρατηρεί ότι, δυστυχώς, το πρόσωπό του είναι ο λόγος 

που δεν τον αγαπούν, αλλά Christine τον διαβεβαιώνει ότι είναι η ψυχή του και όχι το 

πρόσωπό του, που είναι πραγµατικά αποκρουστικό.  

Την ίδια στιγµή, ο Raoul έρχεται και τον παρακαλεί για να την απελευθερώσει. 

Το φάντασµα του επιτρέπει την είσοδο αλλά τον δένει και τον απειλεί δίνοντας στη 

Christine, τελεσίγραφο να επιλέξει. Αν επιλέξει  το Φάντασµα, ο Raoul θα γλιτώσει, 

αλλά Christine πρέπει να παραµείνει µαζί του. Αν αρνηθεί, ο Raoul θα πεθάνει. Έτσι η 

Christine φιλά το Φάντασµα εις ένδειξη της επιλογής της. Αυτή η ξαφνική πράξη 

καλοσύνης εκπλήττει το φάντασµα, αλλά προκαλεί µια αλλαγή της καρδιάς του, 

προτρέποντας τον να τους απελευθερώσει και να τους αφήσει να φύγουν. Η Christine 
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επιστρέφει δαχτυλίδι των αρραβώνων της στο Φαντάσµα. Το Φάντασµα οµολογεί την 

αγάπη του γι 'αυτήν, και την αφήνει να φύγει µακριά. Το πληγωµένο Φάντασµα µένει 

µόνο ως παρατηρητής  της Christine και του Raoul. Φεύγουν, τραγουδώντας ο ένας 

στον άλλο και, στη συνέχεια το φάντασµα εξαφανίζεται µέσα από πλαίσιο ενός 

σπασµένου καθρέφτη σε ένα µυστικό τούνελ. Μόνο τη µάσκα του βρίσκει ο όχλος µε 

επικεφαλής την Meg, φίλη της Christine και κόρη της mandame Giry. Κλείνοντας η 

ταινία µας µεταφέρει στο πίσω στο 1917 όπου βλέπουµε τον Raoul στο τάφο της 

Christine να της αφήνει το µουσικό κουτί και να κοιτάζει το κόκκινο φρέσκο 

τριαντάφυλλο που άφησε το φάντασµα στο µνήµα της µαζί µε το δαχτυλίδι της. 
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Κινηµατογραφική πρεµιέρα στην Ελλάδα: Παρ 10 Δεκ 2004 

Cast 

Σκηνοθεσία:  Joel Schumacher 

Παραγωγή:   Andrew Lloyd Webber 

Σενάριο:  Joel Schumacher 

  Andrew Lloyd Webber 

Πρωταγ.: Gerard Butler (Φάντασµα) 

  Emmy Rossum (Christine) 

Patrick Wilson (Raoul) 

Miranda Richardson (Madame Giry) 

Minnie Driver (Carlotta) 

Jennifer Ellison (Meg Giry) 

Μουσική: Andrew Lloyd Webber 

Στούντιο:   Really Useful Films 

  Joel Schumacher 

  Productions 

  Odyssey Entertainment 

  Scion Films 

Διανοµή: Warner Bros Pictures 

Διάρκρεια: 143 λεπτά 

Πραµιέρα: UK 10 Δεκεµβρίου 2004 

  USA 22 Δεκεµβρίου 2004 

Χώρα:  Ηνωµένες Πολιτείες 

  Ηνωµένο Βασίλειο 
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12.Accross the Universe (2007) 

Ο Jude, ένας νεαρός εργάτης ναυπηγείου από το Λίβερπουλ, στρατολογείται 

στo Εµπορικό Ναυτικό και περιπλανείται µέχρι το πλοίο να φτάσει στο New Jersey. 

Εκεί πάει µε την ελπίδα να βρει τον Αµερικάνο πατέρα του, τον οποίο δεν είχε 

γνωρίσει ποτέ. Εν τω µεταξύ, στο Ντέιτον του Οχάιο, η Lucy Carrigan ανησυχεί για 

το φίλο της το Daniel, ο οποίος είναι επικεφαλής για την υπηρεσία στον πόλεµο του 

Βιετνάµ, ενώ η Prudence µιλά για έναν συνάδελφο της και µια γυναίκα µαζορέτα.  

Εν τω µεταξύ, ο Jude συναντά τον πατέρα του, ο οποίος είναι ένας επιστάτης 

στο Πανεπιστήµιο του Πρίνστον. Στο εν λόγω Πανεπιστήµιο όµως, τυγχάνει να φοιτά 

και ο αδελφός της Lusy, και έτσι γνωρίζονται. Μετά από ένα περιστατικό 

ξανασυναντιούνται και έκτοτε γίνονται αχώριστοι. Έπειτα η Lusy λαµβάνει ένα 

γράµµα από τον Daniel, αλλά όταν φέρνει ο Max τον Jude µαζί του στο σπίτι για την 

ηµέρα των Ευχαριστιών, ο Jude έλκεται από την Λούσι.  

Ο Max εγκαταλείπει το πανεπιστήµιο και µαζί µε τον Jude φεύγουν για το 

Greenwich, που ζουν µε την επίδοξη τραγουδίστρια Sadie και τον κιθαρίστα της, Jojo. 

Ο Max γίνεται ένας οδηγός ταξί, ενώ o Jude βρίσκει δουλειά ως ανεξάρτητος 

καλλιτέχνης.  

Όταν ο Baniel σκοτώνεται στο Βιετνάµ, η Lusy αποφασίζει να επισκεφτεί τον 

Max στη Νέα Υόρκη πριν από την έναρξη της στο κολέγιο. Αυτή και ο Jude 

ερωτεύονται, ενώ o Max έχει καταταγεί στο στρατό. Η Prudence, πέφτει σε 

κατάθλιψη όταν καταλαβαίνει ότι η Sadie και ο Jojo ξεκίνισαν να έχουν σχέση µεταξύ 

τους. Τότε η Prudence κλειδώνεται σε ένα ντουλάπι, και αφού βγαίνει έξω, µετά από 

παρότρυνση των φίλων της, εξαφανίζεται και περιπλανιέται µακριά κατά τη διάρκεια 

µιας συγκέντρωσης υπέρ της ειρήνης. 

Στη συνέχεια, όλοι βρίσκονται σε µια έκθεση βιβλίου για τα ναρκωτικά µε το 

γιατρό-γκουρού των φαρµάκων-Robert, ο Jude, η Lucy, ο Jojo, και ο Max πίνουν 

LSD. Ο γιατρός Robert αρχίζει να τραγουδά και ξαφνικά όλοι βρίσκονται πάνω σε ένα 

λεωφορείο χωρίς εξωτερική όψη στην επάνω πλευρά, και καταλήγουν αβοήθητοι έξω 

από την ένωση των Psychonaut του Δρ Φρανκ Geary. Συναντούν τυχαία ένα παράξενο 

τσίρκο που οδηγείται από τον Kite και επανασυνδέεται µε τη Prudence, η οποία έχει 

γίνει εκτελεστής-ηθοποιός για τσίρκο («όντας προς όφελος του Kite). 
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Πίσω στη Νέα Υόρκη, η Sadie συµφωνεί διστακτικά µε την απαίτηση του 

διευθυντή της ότι έχει πέσει η υποστήριξη της µπάντας, που οδηγείται σε µια πικρή 

αποσύνθεση και µια µουσική διάσπαση µεταξύ της και του Jojo. Ο Max επεκτείνεται 

στο Βιετνάµ, µε αποτέλεσµα η Lucy να αναµειγνύεται όλο και περισσότερο στο 

αντιπολεµικό κίνηµα. Ο Jude παραµένει συγκριτικά ουδέτερος πολιτικά αλλά 

αφιερωµένος στη Lucy και αντιπαθεί όλο το αυξανόµενο χρονικό διάστηµα που η 

Lucy ξοδεύει µε τους «σπουδαστές για µια λαϊκή Δηµοκρατία». Ο Jude υποψιάζεται 

ότι ο ηγέτης τους Paco προσπαθεί να αποπλανήσει τη  Lucy, και αυτό δηµιουργεί µια 

κόντρα στη σχέση τους, και έχει επιπτώσεις στην τέχνη του Jude. Τέλος, ο Jude πάει 

στο γραφείο της SDR κάνοντας φασαρία και εκεί επισηµαίνει την υποκρισία των 

ενεργειών της οµάδας, θέτοντας σε δίληµµα τη Lucy, η οποία στο τέλος τον 

εγκαταλείπει. Όταν οι διαδηλωτές συλλαµβάνονται σε µια αντιπολεµική διαδήλωση 

στο Πανεπιστήµιο της Κολούµπια, ο Jude προσπαθώντας να βοηθήσει τη Lucy, 

συλλαµβάνεται ο ίδιος. 

Έχοντας ήδη φύγει στις Ηνωµένες Πολιτείες παράνοµα, ο Jude έχει απελαθεί 

πίσω στην Αγγλία. Ο Max είναι πληγωµένος στο Βιετνάµ και επιστρέφει στο σπίτι, 

σηµαδεµένος ψυχολογικά και εξαρτηµένος από τη µορφίνη.  

Η Lucy αφήνει το SDR όταν ανακαλύπτει ότι ο Paco φτιάχνει τις βόµβες, και 

µία από αυτές εκρήγνυται, σκοτώνοντας τον Paco και καταστρέφοντας τα γραφεία της 

SDR. Στο άκουσµα αυτών των ειδήσεων ο Jude σκέφτεται ότι η Lucy είναι νεκρή, 

αλλά µαθαίνει από τον Max ότι είναι ζωντανή και κανονίζει να επιστρέψει στη Νέα 

Υόρκη νόµιµα. 

Τότε ο Jojo και η Sadie συµφιλιώνονται και παίζουν σε µια συναυλία στον 

τελευταίο όροφο µιας πολυκατοικίας, µε τη Prudence ως µέλος της µπάντας του.  

Μόλις εµφανίζεται ο Jude φθάνει η αστυνοµία για να σταµατήσει τη συναυλία. 

Ο Jude κατορθώνει να παραµείνει στη στέγη και τραγουδά, και η αστυνοµία επιτρέπει 

στη µπάντα να τον συνοδεύσει. Η Lucy ακούγοντας τον, αναγνωρίζει τη φωνή του και 

πάει εκεί αλλά δεν µπορεί να περάσει µέσα από την αστυνοµία. Έτσι η Lucy ανεβαίνει 

στη απέναντι πολυκατοικία και βλέπει τον Jude… 
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Κινηµατογραφική πρεµιέρα στην Ελλάδα: Άγνωστη 

Cast 

Σκηνοθεσία:  Julie Taymor 

Παραγωγή:  Jennifer Todd 

  Suzanne Todd 

Charles Newirth 

Σενάριο:  Julie Taymor 

Dick Clement 

   Ian La Frenais 

Πρωταγ.: Jim Sturgess (Jude) 

Evan Rachel Wood (Lusi Carrigan) 

Joe Anderson (Max Carrigan) 

Dana Fuchs (Sadie) 

Martin Luther McCoy (Jo-Jo) 

   T. V. Carpio (Prudence) 

   Spencer Liff ( Daniel) 

Μουσική: The Beatles 

  Elliot Goldenthal 

Στούντιο: Revolution Studios 

Διανοµή: Columbia Pictures 

Διάρκρεια: 133 λεπτά 

Πραµιέρα: ΗΠΑ 12 Οκτωβρίου 2007 

Χώρα:  Ηνωµένες Πολιτείες 
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13. Enchanted (2007) 

Η Giselle ζει στην "Andalasia", ένα ζωντανό κόσµο παραµυθιού χωρίς 

προβληµάτα, στον οποίο υπάρχουν ζώα που µιλούν, και το «Happy end».  Η Giselle  

ψάχνοντας την αληθινή αγάπη και αναζητώντας ένα φιλί πέφτει από ένα κλαδί στην 

αγκαλιά του Πρίγκηπα Edward, που έχει οριστεί πλέον από  τη Giselle ως η "αληθινή 

αγάπη". Καθώς και ο ίδιος πιστεύει στην αληθινή αγαπή προγραµµατίζουν να 

παντρευτούν την επόµενη µέρα. Εν τω µεταξύ, η Βασίλισσα Narissa, η κακιά µητριά 

του Edward, κάνει σχέδια για την προστασία του θρόνου που καταλαµβάνει αυτή τη 

στιγµή από τον Πρίγκηπα Edward δίνοντας του το δικαίωµα να γίνει βασιλιάς πριν 

από το γάµο του. Η Giselle, κατά συνέπεια, ξεγελιέται την µέρα του γάµου της και 

ρίχνεται απο τη βασίλισσα σε ένα πυγάδι-πύλη που τη µετάφερε στον «πραγµατικό 

κόσµο» (δηλαδή, τον πλανήτη Γη), όπου προσγειώνεται στην Times Square της Νέας 

Υόρκης. 

Μετά από πολλές ατυχείς περιπέτειες, όπως ένα µικρό τροχαίο ατύχηµα (που 

προκαλεί), και τη κατά λάθος εισαγωγή της στον σταθµό του µετρό, καταλήγει µε ένα 

πλήθος ανθρώπων γύρω της, και έχοντας την τιάρα κλεµµένει από έναν άστεγο άνδρα 

στο Bowery. Η Giselle τρέχει να σωθεί σε µια φωτεινά πινακίδα, που διαθέτει ένα 

τεράστιο ροζ κάστρο, διαφήµιση «Το Παλάτι» του καζίνο. Χωρίς αµφιβολία για την 

εικόνα η Giselle σκαρφαλώνει στη πινακίδα και επιχειρεί να µπεί µέσα. Ωστόσο, 

πέφτει από εκεί και σώζεται, χάρις την κόρη του, από τον Robert Philip ένα σκληρό, 

αλλά φιλικό, δικηγόρο διαζυγίων. Την παίρνει στο σπίτι του και η Giselle 

αποκοιµιέται στον καναπέ, έτσι ο Robert της επιτρέπει, συνάµα και στην κόρη του 

Morgan που επίµενε να την κρατήσουν, να µείνει στο διαµέρισµά τους. 

Όταν Η Giselle ξυπνάει σαν κάτοικος στο διαµέρισµά του Robert, η ίδια 

ξαναζωντανεύει τον τρόπο ζωής του κόσµου της στο σπίτι του Robert, προσλαµβάνει 

αστικά ζώα - περιστέρια, κατσαρίδες και ποντίκια - να κάνουν τις δουλειές του 

σπιτιού, ενώ εκείνη ράβει ένα φόρεµα από τις κουρτίνες. Ωστόσο, η Nancy Tremaine, 

η κοπέλα του Robert και σχεδιάστρια µόδας, πιστεύει λανθασµένα ότι ο φίλος της 

είναι ερωτευµένος µε την Giselle και βιαστικά, µετά απο ένα ατυχές συµβάν, φεύγει 

απο το διαµέρισµα. 

Στο δικηγορικό γραφείο του Robert,  η γραµµατέας του Sam, προσπαθεί να 

βοηθήσει την Giselle να επιστρέψει στην Andalasia, αλλά δεν τα καταφέρνει. Μετά 
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απο ένα περιστατικό στο γραφείο, ο Robert της προσφέρει µερικά χρήµατα και αφήνει 

την Giselle στο Central Park, απελπισµένος για να να µπορέσει να συνεχίσει τη ζωή 

του. Ωστόσο, λίγο πιο µετά, η Giselle συναντά µια ηλικιωµένη γυναίκα που είχε δεί 

τον Πρίγκηπα  Edward, και της δίνει τα χρήµατα του Robert. Εν τω µεταξύ, ο Robert 

σχηµατίζει την εντύπωση ότι η Giselle χρειάζεται την παρουσία του για την 

προστασία της και την πέρνει πίσω µαζί του, ενώ βρίσκονται ακόµα στο Central Park. 

Η Giselle τον ρωτά σχετικά µε την εκφράση της αγάπη του προς την Nancy, και 

τελικά βοηθά το ζευγάρι να συµφιλιωθεί στέλλοντας στην Nancy, µε περιστέρια, µια 

λουλουδένια καρδιά και τα εισιτήρια για ένα χορό την "µπάλα βασιλιά και της 

βασίλισσας». 

Εν τω µεταξύ, το πρωτοπαλίκαρο της Narissa, Nathaniel, ακολουθεί τον 

Πρίγκηπα Edward και τον σκίουρου Pip, αφού και οι δύο ταξίδεψαν στη Νέα Υόρκη 

για να σώσουν την Giselle. Στον Nathaniel έχουν δοθεί τρία δηλητηριασµένα µήλα, 

µαζί µε µια σειρά για να τα χρησιµοποιήσει για να σκοτώσει την Giselle. Στη πρώτη 

προσπάθεια του, ο Nathaniel προσπαθεί να αποκρύψει τον εαυτό του και ντύνεται 

πωλητής και κρατάει ένα από τα δηλητηριασµένα µήλα σαν καραµέλα. Ωστόσο, το 

σχέδιο αποτυγχάνει όταν η Giselle ρίχνει κατά λάθος το µήλο στον αέρα, το οποίο 

πέφτει στο κράνος ενός ποδηλάτη, µε αποτέλεσµα ο ίδιος να έχει ένα φαλακρό σηµείο 

στα µαλλιά του. Μετά την πρώτη αποτυχηµένη προσπάθεια του Nathaniel, του 

µαγεµένου απο την οµορφιά της Narissa, την βλέπει να εµφανίζεται µέσα απο µιά 

τηλεοπτική σαπουνόπερα. Στη δεύτερη προσπάθεια του µεταµφιεσµένος σε 

σερβιτόρο, εξυπηρετεί την Giselle, που τρώει µε τον Robert σε ένα ιταλικό 

εστιατόριο, δίνοντας της ένα δηλητηριασµένο µαρτίνι µε ένα κοµµάτι µήλο µέσα. Ο 

Pip ο σκίουρος, όµως, ρίχνει κάτω το ποτήρι και καραστρέφει την προσπάθεια του 

Nathaniel και πάλι. Εξοργισµένη µε τις αποτυχίες του, η Narissa επισκέπτεται την Νέα 

Υόρκη για να σκοτώσει η ίδια την Giselle. 

Καθώς ο Robert και η Giselle περνούν περισσότερο χρόνο µαζί, η Giselle 

ανακαλύπτει ότι ο πραγµατικός κόσµος είναι πολύ πιο περίπλοκος από ό, τι ο κόσµος 

της, ενώ ο Robert αρχίζει να επηρεάζεται από τον ιδεαλισµό και την αισιοδοξία της. 

Μετά από µια σύντοµη λογοµαχία µε τον Robert, η Giselle αντιλαµβάνεται τη 

συναισθηµατική ανάπτυξη και την καλλιέργεια των συναισθηµάτων της απέναντί του. 

Ο Edward δε, συνεχίζει να ψάχνει για την  Giselle, που τελικά την βρίσκει στο 
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διαµέρισµα του Robert. Ενώ ο Edward είναι πρόθυµος να την πάρει στο σπίτι και να 

παντρευτούν, η Giselle επιµένει ότι θέλει να πάει πρώτα σε ένα ραντεβού, όπως έχει 

µάθει ότι συνηθίζεται στον πραγµατικό κόσµο. Έτσι πηγαίνουν το ραντεβού και 

καταλήγουν στην τελική ηµεροµηνία επιστροφής τους, το τέλος του χορού 

κοστουµιών µε το βασιλιά και µπάλα της Βασίλισσας. 

 Όταν η Nancy και ο Edward γνωρίζονται στο χορό ο Edward της ζητά να 

χορέψουν µαζί το τραγούδι των ερωτευµένων, έτσι η Giselle χορεύει µε τον Robert. Η 

Giselle συνειδητοποιεί ότι ο Robert είναι η πραγµατική της αγάπη, όταν ο ίδιος 

τραγουδούσε τους στίχους του τραγουδιού που ακουγόταν προς αυτήν. Ο Edward και 

η Nancy φαίνεται να συνειδητοποιούν την έλξη µεταξύ της Giselle και του Robert. 

Προχορώντας προς την έξοδο ο Edward µε την Giselle, και καθώς ο Edward πάει για 

να της φέρει το παλτό της, η Narissa χρησιµοποιώντας την παλιά µεταµφίεση της σε 

γριά, εκµεταλλέβεται τον πόνο της Giselle που αφήνει τον Robert και της δίνει το 

δηλητηριασµένο µήλο. Αυτή το τρώει και πέφτει αναίσθητη στο πάτωµα. 

Ο Nathaniel αποκαλύπτει το σχέδιο της Narissa και λέει ότι κάποιος πρέπει να 

φιλήσει την Giselle πρίν από τα µεσάνυχτα για να σπάσει το ξόρκι  του 

δηλητηριασµένου µήλου. Ο Edward προσφέρεται και την φιλάει αλλά δεν ξυπνάει. 

Τότε ο Edward λέει στον Robert ότι πρέπει να την φιλήσει εκείνος. Η Giselle ξυπνά 

και παραδέχεται ότι ήξερε οτι ο Robert ήταν η αληθινή της αγάπη. Η Narissa 

ενοχλείται και αποφασίζει να γράψει τη δική της κατάληξη στην ιστορία, 

µεταµορφώνοντας τον εαυτό της σε δράκο. Όταν ο Robert προστατεύει την Giselle, η 

Narissa τον παίρνει όµηρο, δελεάζοντας την Giselle να βγεί έξω από το παράθυρο και 

να ανεβεί µέχρι την κορυφή του κτηρίου της Woolworth για να την σκοτώσει. 

Ωστόσο, µε τη συµµετοχή του Pip, η Giselle και ο Robert σώζονται και η Narissa 

πέφτει κάτω και σκοτώνεται. 

Ο Edward, πίσω στην αίθουσα χορού βρίσκει το γοβάκι της  Giselle και 

φοράει στο πόδι της Nancy, και ανακαλύπτει ότι είναι η εκλεκτή της καρδιάς του και 

φεύγουν για Andalasia για να παντρευτούν. Η Giselle χρησιµοποιεί  το µαγικό ατελιέ 

της Nancy και το διαµορφώνει σε δικό της. Τόσο ο Nathaniel (στη Νέα Υόρκη) και ο 

Pip (στην Andalasia) έχουν επιτυχία σαν συγγραφείς, γράφοντας βιβλία που 

βασίζονται στις εµπειρίες τους. Η Giselle, ο Robert, και η Morgan εµφανίζονται να 

παίζουν µαζί και ελπίζουµε να ζουν µαζί ευτυχισµένοι µετά από όσα έζησαν.
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Κινηµατογραφική πρεµιέρα στην Ελλάδα: Πέµπτη 6 Δεκεµβρίου 2007 

Cast 

Σκηνοθεσία:  Kevin Lima 

Παραγωγή:  Barry Josephson 

 Barry Sonnenfeld 

Σενάριο:  Bill Kelly 

Πρωταγ.:  Julie Andrews (αφηγητής)   

   Amy Adams (Giselle) 

   Patrick Dempsey (Robert Philip) 

   James Marsden (Prince Edward) 

   Timothy Spall (Nathaniel) 

   Idina Menzel (Nancy Tremaine) 

   Rachel Covey (Morgan Philip) 

   Susan Sarandon (Queen Narissa) 

Μουσική: Alan Menken 

   Stephen Schwartz 

Στούντιο: Andalasia Productions 

   Josephson Entertainment 

  Right Coast Productions 

Διανοµή: Walt Disney Pitures  

Διάρκρεια: 107 λεπτά 

Πραµιέρα: Φεστιβάλ Λονδίνου 20 Οκτωµβρίου 2007 

  Ηνωµλενες Πολιτείες  21 Νοεµβρίου 2007 

Χώρα:  Ηνωµένες Πολιτείες  
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14.Μamma Mia (2008) 

Σε ένα ελληνικό νησί που ονοµάζεται Καλοκαίρι, η Sophie µια 20χρονη 

κοπέλα ζει µαζί µε τη µητέρα της τη Donna. Εν όψη του γάµου της, κι έπειτα από την 

ανάγνωση ενός ηµερολογίου που διατηρούσε η µητέρα της όταν έµεινε έγκυος, 

ανακαλύπτει ότι έχει τρεις πιθανούς µπαµπάδες. Έτσι παίρνει τη πρωτοβουλία να 

στείλει προσκλήσεις στους τρείς διαφορετικούς άντρες εξ ονόµατος της µητέρας της, 

ελπίζοντας ότι θα έρθουν και θα µπορέσει ν’ ανακαλύψει ποιος απ’ τους τρεις είναι ο 

πατέρας της. 

Έτσι, τρεις άγνωστοι µεταξύ τους άντρες φτάνουν στο ειδυλλιακό ελληνικό 

νησί. Η Sophie τους συνοδεύει στα δωµάτιά τους καθώς τους εξηγεί ότι, δεν έστειλε η 

µητέρα της τις προσκλήσεις αλλά η ίδια. Τους ικετεύει να το κρύψουν από τη Donna η 

οποία θα εκπλησσόταν στο γάµο βλέποντας τους παλιούς τις φίλους.   

Όταν η Donna αντιλαµβάνεται ότι οι τρείς παλιοί της αγαπηµένοι βρίσκονται 

στο νησί, τους κατασκοπεύει και είναι προσηλωµένη στο να βρει τον εαυτό της και να 

αντιµετωπίσει τους πρώην εραστές της που δεν µπόρεσε ποτέ να ξεχάσει, και είναι 

ανένδοτοι στο να φύγουν. Εκµυστηρεύεται στην Τάνια και Ρόζι  το µυστικό που έχει 

κρατήσει από όλους- ότι δεν είναι σίγουρη για το ποιος από τις τρεις άνδρες είναι ο 

πατέρας της Sophie. Ωστόσο Η Sophie βρίσκει τους άνδρες πάνω στο γιοτ του Bill να 

πλέουν γύρω από Καλοκαίρι, ζητώντας τους να της πουν τις ιστορίες τους µε τη 

Donna.  Στη συνέχεια η Sophie παίρνει το θάρρος να µιλήσει στον αρραβωνιαστικό 

της Sky για το κατόρθωµά της αλλα δεν τα καταφέρνει.  

Στο hen party της Sophie’s,  η ίδια είναι στην ευχάριστη θέση να απολαύσει τη 

µητέρα της σε ένα ροκ τραγούδι αφιερωµένο σ’αυτή, βλέποντας ότι εκεί τελικά 

βρίσκονται ο Sam, ο Bill και Harry. Τότε η Sophie αποφασίζει να µιλήσει µε τον  

καθέναν από τους τρεις υποψήφιους µπαµπάδες της µόνη της. Ενώ φίλες της 

χορεύουν µε τους άνδρες, η Sophie ρωτάει το Bill αν είναι ο πατέρας της και του 

ζητάει να τη συνοεύσει στη εκκλησία και να το κρατήσει µυστικό από τους Donna 

µέχρι το γάµο. Η Sophie καθώς φεύγει ευτυχίσµένη, ο Sam και ο Harry της λένε ότι 

είναι οι µπαµπάσες της και ότι θα την συνοδέυσουν στη εκκλησία. Η ίδια 

συγκλονιζεται και πνίγεται από τις συνέπειες των πράξεών της,  και εν τέλη λιποθυµά. 

Το πρωί, η Rosie και η Tania καθησυχάζουν τη Donna ότι είναι όλα υπο 

έλεγχο.  Στο γιότ του Bill, ο Bill και ο Harry µιλώντας για τη πεωιγολυµενη νύχτα 
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διακόπτονται από τη Rosie. Η Donna βλέπει τη Sophie στην αυλή, και µετά απο µιά 

συζήτηση µεταξύ τους πιστεύει ότι η Sophie δε θέλει το γάµο  και τη ρωτάει αν θέλει 

να τον σταµάτησει.  Η Sophie λέει ότι το µόνο που θέλει είναι να αποφευχθούν τα 

λάθη και οι θύελλες της µητέρας της µακριά και ότι ίσως η ίδια να θέλει να καταλείξει 

όπως αυτή. Η Donna είναι αναστατωµένη και ο Sam τη πλησιάζει, της εκφράζει την 

ανησυχία του για τη Sophie που παντρεύεται τόσο νέα. Η Donna τον αντιµετωπίζει 

και οι δύο συνειδητοποιούν ότι έχουν ακόµα συναισθήµατα ο ένας για τον άλλον.  

Κάτω στην παραλία, η Tania και οι νέοι συνεχίζουν το φλερτ τους από το 

προηγούµενο βράδυ. Η Sophie εξοµολογείται στον Sky τι έκανε και του ζητά τη 

βοήθειά του. Εκείνος αντιδρά οργισµένα και η Sophie γυρίζει στη µητέρα της για την 

υποστήριξη. Καθώς η Donna βοηθά την κόρη της µε το νυφικό, θυµάται την παιδική 

ηλικία της Sophie και πόσο γρήγορα έχει µεγαλώσει. Η Sophie ζητά απο τη Donna να 

τη συνοδεύσει στην εκκλησία. Καθώς όλοι βαδίζουν προς το εκκλησάκι για το γάµο, ο 

Sam παρακολουθεί τη Donna και την ικετεύει να µιλήσουν και του αποκαλύπτει τον 

πόνο που αισθάνθηκε όταν τον έχασε. 

Μπαίνοντας στην εκκλησία µε τη συνοδεία της Donna, και καθώς ο Πατέρας 

της εκκλησίας διαβάζει τα λόγια του γάµου, όταν αναφέρεται στην οικογένια η Donna 

αποκαλύπτει στη Sophie ότι ο πατέρας της είναι παρόν, αλλά δεν ξέρει ποιός από τους 

τρεις άνδρες είναι, και εκέι αντιλαµβάνεται ότι η Sophie τους κάλεσαι. Ο Sam εκείνη 

τη στιγµή αποκαλύπτει ότι αν και έφυγε για να παντρευτεί, δεν το έκανε για να µείνει 

µε την Donna, και όταν επέστρεψε βρήκε την Donna µε έναν άλλο άνδρα. Ο Harry 

οµολογεί ότι Donna ήταν η πρώτη και η τελευταία γυναίκα που αγάπησε ενώ µετά 

έγινε gay. Οι τρεις άνδρες συµφωνούν ότι θα ήταν ευτυχής να είναι όλοι πατέρες της 

Sophie. Τότε η ίδια λέει στο Sky να ακυρώσουν τον γάµο τους και να ταξιδέψουν 

στον κόσµο όπως ήθελαν. Ο Sam κάνει πρόταση γάµου στη Donna και αυτή δέχεται, 

έτσι παντρεύονται εκείνοι στη θέση της Sophies και του Sky. Στη γαµήλια δεξίωση, ο 

Sam τραγουδά στη Donna και η Rosie τραγουδά στον Bill.  Τότε όλος ο κόσµος 

διασκεδάζει και απο το πολύ χορό το έδαφος ραγίζει µε αποτέλεσµα να εκραγεί µε 

νερό από τη βρύση της Αφροδίτης. Η Sophie και η Sky αποχαιρετούν το Καλοκαίρι 

και σαλπάρουν για να ζήσουν το όνειρό τους αποχεραιτώντας ακόµα τη Donna και 

τους τρείς άντρες-πατεράδες της Sophie.  
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Κινηµατογραφική πρεµιέρα στην Ελλάδα: Πέµπτη 3 Ιουλίου 2008 

Cast 

Σκηνοθεσία:  Phyllida Lloyd 

Παραγωγή:  Judy Cramer 

  Gary Goetzman 

Σενάριο:  Catherine Johnson 

Πρωταγ.: Meryl Streep (Donna) 

Pierce Brosnan (Sam) 

Colin Firth (Harry) 

Stellan Skarsgård (Bill) 

Julie Walters (Rosie) 

Dominic Cooper (Sky) 

Amanda Seyfried (Sophie) 

Christine Baranski (Tanya) 

Μουσική: Benny Andersson 

  Björn Ulvaeus 

  ABBA  

Στούντιο: Playtone 

Διανοµή: Universal Pictures 

Διάρκρεια: 109 λεπτά 

Πραµιέρα: Ηνωµένο Βασίλειο 30 Ιουνίου 2008 

  Ηνωµένες Πολιτείες 18 Ιουλίου 2008 

Χώρα:  Ηνωµένο Βασίλειο 

  Ηνωµένες Πολιτείες 
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15.NINE 

Ο Guido Contini, ένας διάσηµος Ιταλός σκηνοθέτης, στην ηλικία των πενήντα 

αντιµετωπίζει µία διπλή κρίση: πρέπει να γυρίσει µια ταινία για την οποία δεν µπορεί 

να γράψει το σενάριο. Ανακαλεί στη µνήµη του όλες τις γυναίκες της ζωής του, 

ζωντανές και νεκρές, για να τον βοηθήσουν- το µυαλό του περιπλανιέται στο ηµιτελές 

σκηνικό, όπου δεκάδες χορευτές και πρωταγωνίστριες των ταινιών και της ζωής του 

εµφανίζονται µε πρώτη Claudia Jenssen τη πρωταγωνίστρια του, έπειτα τη σύζυγό του 

Luisa, την ερωµένη του Carla, την ενδυµατολόγο και έµπιστη φίλη του Lilli, και την 

αγαπηµένη του Μαµά του. Μετά εµφανίζεται µια Αµερικανή δηµοσιογράφος µόδας 

από τη Vogue η Στέφανι, και τελικά η Saraghina, µια πόρνη από την παιδική του 

ηλικία. Βρισκόµαστε στο 1965, και στα διάσηµα κινηµατογραφικά στούντιο Cinecittà, 

στη Ρώµη 

Σε συνέντευξη Τύπου στο Excelsior Hotel στη Via Veneto, αυτός 

αποφεύγοντας οποιαδήποτε σαφή απάντηση σχετικά µε τη νέα του ταινία-ένατη- µε 

τον παραγωγό, Dante, - αποκαλύπτει δειλά τον τίτλο «Italia». Εδώ συναντά τη 

Στέφανι, τη δηµοσιογράφο µόδας του Vogue, µε την οποία ξεκινά ένα φλερτ. 

Ξεφεύγοντας από τους δηµοσιογράφους, δηµιουργεί µια φαντασίωση, η οποία εξηγεί 

την επιθυµία του να ήταν νέος και ενεργητικός και πάλι, αφού το ταλέντο του ήταν 

καλύτερο. 

Φεύγοντας από τη συνέντευξη Τύπου, µε τους δηµοσιογράφους και τον 

παραγωγό του, φτάνει στο Spa Hotel Bellavista. Ενώ εξετάζεται από τον γιατρό που ο 

ίδιος κάλεσε, λαµβάνει ένα τηλεφώνηµα από την Carla, την ερωµένη του. Αυτή 

περιγράφει την επιθυµία της γι 'αυτόν, και τον αναστατώνει. Φτάνει στο σπα, 

περιµένοντας να µοιραστούν τη σουίτα του, αλλά αντιλαµβάνεται ότι αυτή θα 

διαµείνει σε µια άθλιο πανσιόν δίπλα από το σιδηροδροµικό σταθµό. Εν τω µεταξύ, ο 

Guido µαθαίνει ότι ένας καρδινάλιος µένει στο ίδιο ξενοδοχείου µε εκείνον  και λέει 

στο βοηθό του καρδιναλίου να κανονίσουν µία συνάντηση.  

Ωστόσο, ο παραγωγός του φτάνει σύντοµα στο σπα µαζί µε του συνεργάτες 

του Contini στην αίθουσα δεξιώσεων, όπου ολόκληρη η οµάδα παραγωγής 

συγκεντρώνεται να τον βοηθήσει να προετοιµάσει την ταινία του. Όταν βλέπει τη 

Lilli, την ενδυµατολόγο του, την παρακαλεί να τον εµπνεύσει, ενώ επικρίνει το 

κοστούµι που είναι στη κούκλα. Αυτή του θυµίζει τα γενέθλια της Luisa που ήταν την 
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προηγούµενη ηµέρα. Για να του δώσει έµπνευση αυτή του θυµίζει το Folies Bergères, 

ένα παρισινό µέγαρο µουσικής, που χαρακτήρισε τις Showgirls, όπου "έµαθε την 

τέχνη της". 

Ο Καρδινάλιος συµφωνεί να τον συναντήσει και τον συµβουλεύσει να ζήσει 

µια πιο ηθική ζωή και να κοιτάξει προς την ηθική για την έµπνευση που του 

χρειάζεται. Οι σκέψεις του Guido τον οδηγούν να θυµάται τη Saraghina, µια πόρνη, 

στην οποία πήγαν αυτός και οι φίλοι του για να της ζητήσουν να τους διδάξει την 

τέχνη του έρωτα και του σεξ. Ο Guido τότε πιάνεται από τους καθηγητές του 

σχολείου του, όπου ήταν ιερείς, και µε την έγκριση της µητέρας του τον χτυπούν 

τιµωρώντας τον. Ξυπνά δίπλα στη Carla, σε µια κρίση άγχους και αµέσως φεύγει για 

να παρευρεθεί σε ένα δείπνο µε την οµάδα παραγωγής του. Η Carla τον παρακαλεί να 

έρθει µαζί του, αλλά ο ίδιος αρνείται κατηγορηµατικά, υπενθυµίζοντάς της ότι δεν 

θέλουν να βλάψουν τους συζύγους τους. 

Στο δείπνο, του κάνει έκπληξη η Luisa, η οποία έχει έρθει µετά από αίτηµα της 

Lilli. Την αγκαλιάζει και της εύχεται χρόνια πολλά, µε την υπόσχεση ότι, όταν 

επιστρέψει σπίτι, το σπίτι θα είναι γεµάτο µε λουλούδια. Κάθεται, και ο νεαρός ιερέας 

που βρίσκεται εκεί, την αναγνωρίζει ως µία από τις προηγούµενες ηθοποιούς του 

Guido. Τότε εκείνη τραγουδά και στο τραγούδι εξηγεί πώς είναι να είσαι µια 

διαφορετική γυναίκα, γυναίκα του Guido, εγκαταλείποντας την καριέρα της για να 

είναι στο πλευρό του. Παρατηρεί, στη συνέχεια την Carla να µπαίνει στο εστιατόριο, 

και αµέσως φεύγει, λέγοντας ότι αισθάνεται κουρασµένη. Ο Guido δεν καταλαβαίνει 

και την ακολούθα, ρωτώντας την τι έχει συµβεί. Τον αγνοεί και ο Guindo επιστρέφει 

στο εστιατόριο και βλέπει την Carla, από την οποία ζητά να πάει πίσω στη πανσιόν, 

και φεύγει. 

  Όταν ο Guido πηγαίνει στο δωµάτιο για να προσπαθήσει να εξοµαλύνει τα 

πράγµατα, η Luisa αρνείται να ακούσει. Πηγαίνει στο λόµπι και εκεί βρίσκεται η 

Stephanie, η οποία τον έχει εντοπίσει. Ο Guido και Stephanie συνεχίζουν να 

φλερτάρουν, και αυτή περιγράφει την αγάπη της για τις ταινίες του. Φεύγοντας αφήνει 

το κλειδί του δωµατίου της στην τσέπη του. Ενώ είναι στο δωµάτιό της Stephanie, 

συνειδητοποιεί πόσο νοιάζεται για τη γυναίκα του και επιστρέφει σε αυτή. Η Luisa 

τον αγκαλιάζει, αλλά  εκείνη τη στιγµή χτυπά το τηλέφωνο και φεύγει για να 

βοηθήσει τη Carla, η οποία πήρε υπερβολική δόση χαπιών. Μένει µε την Carla µέχρι 
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που φτάνει ο σύζυγός της. Επιστρέφει στο ξενοδοχείο και διαπιστώνει ότι η Luisa τον 

έχει αφήσει και επιστρέφει στη Ρώµη.  

Η µητέρα του επιστρέφει µέσα από τη µνήµη του για να τον συµβουλεύει να 

διορθώσει τη ζωή του. Τότε ο Guido ζητά από τη Luisa να έρθει στο στούντιο για να  

παρακολουθήσει το δοκιµαστικό. Και εκείνη κλείνει το τηλέφωνο χωρίς απάντηση. 

Γίνεται το πλάνο της Claudia µε τα κοστούµια της. Κάνει λίγα δοκιµαστικά και έπειτα 

φεύγει λέγοντας ότι θα επιστρέψει όταν διαβάσει το σενάριο. Ο Guido συµφωνεί και 

την οδηγεί εκεί που µένει. Η Claudia συνειδητοποιεί ότι δεν υπάρχει σενάριο και τον 

ρωτά τι θέλει να είναι η ταινία περίπου. Η περιγραφή του µοιάζει πολύ µε τη δική του 

ιστορία: ένας άνθρωπος που έχασε στην αγάπη και µε τόσες πολλές γυναίκες. Όταν 

σταµατάει, εκείνη του λέει ότι τον αγαπά, αλλά δεν είναι σε θέση να την αγαπά ως 

άνθρωπο (αλλά µε έναν «ασυνήθιστο τρόπο»).  

Ο Contini επιστρέφει στην οθόνη και επανεξετάσει τις δοκιµές των νέων 

ηθοποιών και κοιτάει προς τα πίσω για να δει αν έφτασε η Luisa. Ανακουφίζεται όταν 

την βλέπει τελικά. Αυτή παρακολουθεί και παρατηρεί κάτι σε ένα κλιπ µε µια 

ηθοποιό,παρατηρεί λοιπόν ότι στην ηθοποιό ο Contini είπε ό,τι της είπε και εκείνης 

όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά. Πληγωµένη και απογοητευµένη φεύγει λέγοντας 

του ότι πρόσθεσε ακόµα ένα κρίκο στην αλυσίδα του. 

Τελικά, συµβιβάζεται µε την ψυχική του διαταραχή, συνειδητοποιώντας ότι 

έχει χάσει τα πάντα: τη σύζυγό του, τη µούσα του, το ταλέντο του, και δεν έχει τίποτα 

να κάνει την ταινία. Ζητά συγγνώµη στο προσωπικό, για το ότι δεν υπήρξε ποτέ καµιά 

ταινία. 

Δύο χρόνια αργότερα, ο Guido είναι σε µια καφετέρια σε Anguillara 

κοιτάζοντας µια εφηµερίδα για ένα έργο µε πρωταγωνίστρια τη Luisa. Το ίδιο βράδυ 

περιµένει έξω από το θέατρο, και παρακολουθεί την Lοuisa, η οποία ήταν µαζί µε 

έναν άνδρα. Λίγες µέρες αργότερα περπατά µε την Lilli και προσπαθεί να βρει 

περισσότερες πληροφορίες γι 'αυτήν. Η Lilli του λέει ότι δεν πρόκειται να 

µεσολαβήσει για αυτούς, πράγµα που σηµαίνει ότι  η Luisa µιλά για αυτόν. Τον ρωτά 

αν θα κάνει ποτέ ξανά µια ταινία και αυτός λέει ότι δεν µπορεί γιατί δεν θα ξέρει τι να 

κάνει, εκτός αν κάνει µια ταινία για έναν άνθρωπο που προσπαθεί να κερδίσει πίσω τη 

γυναίκα του. Η Lilli του λέει ότι είναι µια καλή αρχή και τα κοστούµια δεν θα είναι 

πάρα πολύ δύσκολα. Ο Guido επιστρέφει στο στοιχείο του, παθιασµένος µε µια 
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ιστορία, για µια ακόµη φορά.  

Καθώς ο ίδιος µιλάει µε τους ηθοποιούς του για τη σκηνή, βάζει εννέα ετών τον 

εαυτό του συγκεντρώνοντας όλα τα κοµµάτια της ζωής του µαζί. Καθώς ο  Guido παίρνει τη 

θέση του στην καρέκλα του σκηνοθέτη, για το καστ της ζωής του, µε αποκορύφωµα την 

άφιξη της µητέρας του και του εννέα ετών Guido που τρέχει να καθίσει στο µεγαλύτερο 

Guido. Η Luisa φτάνει χωρίς να τη δει και παρακολουθεί το γύρισµα, ευτυχής που βλέπει τον 

Guido πίσω στο παλιό του εαυτό. Χαµογελά µόλις τον ανασηκώνει ο γερανός και ζητεί, 

Action..  
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Πρεµιέρα στην Ελλάδα: Πέµπτη 24 Δεκ 2009 

Cast 

Σκηνοθεσία:  Rob Marshall 

Παραγωγή:  Rob Marshall 

   Marc Platt 

   Harvey Weinstein 

   Bob Weinstein 

   John DeLuca 

  Maury Yeston 

Σενάριο:  Michael Tolkin 

  Anthony Minghella 

Πρωταγ.: Daniel Day-Lewis (Guido Contini)   

   Marion Cotillard (Luisa Contini)  

   Penélope Cruz (Carla) 

   Judi Dench (Lilli) 

   Stacy Ferguson- Fergie (Saraghine) 

   Kate Hudson (Stephanie) 

   Nicole Kidman (Claudia) 

  Sophia Loren (Mamma) 

Μουσική: Andrea Guerra 

  Maury Yeston 

Στούντιο:   Relativity Media 

  Lucamar Productions 

Διανοµή: The Weinstein Company 

Διάρκρεια: 118 λεπτά 

Πραµιέρα: ΗΠΑ 18 Δεκεµβρίου 2008 

  Ιταλία 15 Ιαννουαρίου 2010 

Χώρα:  Ηνωµένες Πολιτείες 

  Ιταλία  
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2.Διαχωρισµός ταινιών σε κωµικές και δραµατικές  
Οι ταινίες µιούζικαλ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες α)τις Κωµικές και τις 

β)Δραµατικές.  

 

Στην εν λόγω έρευνα τις Κωµικές ταινίες αποτελούν κατά χρονολογική σειρά,  

• η «Mary Poppins” ,  

• το “The Rocky Horror Picture Show”,  

• το “Grease”,  

• το “The Blues Brothers”,  

• το “Enchented”, και  

• το “Mamma Mia!”.  

Ενώ τις δραµατικές,   

• το “ West Side Story”,  

• το “My Fair Lady”,  

• το “The Sound of music”,  

• το  “Dancer in the Dark”,  

• το  “Moulin Rouge!”,  

• το  “Chicago”,  

• το  “ Across the Universe”,  

• το “The Phantom of the Opera”,  και  

• το “Nine”.      
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 Σύγκριση 

Μετά την παραπάνω µελέτη διεξάγεται το συµπέρασµα ότι µεταξύ των ταινιών 

υπάρχουν τόσο οµοιότητες όσο και διαφορές. Διαφορές σε σχέση µε το περιεχόµενο, 

και µε το τελικό µήνυµα που αφήνει η ταινία, αλλά και τεχνικές όπως σκηνοθετικές, 

σε σχέση µε την εικόνα, και γενικά µε την ποιότητα της ταινίας.  

Αρχίζοντας θα ήθελα να θίξω το θέµα των κινούµενων σχεδίων ανάµεσα στις 

ταινίες “Mary Poppins” και “Enchented”, όπου στο πρώτο µεταφερόµαστε από τον  

πραγµατικό κόσµο, στον κόσµο των κινουµένων σχεδίων. Το ίδιο ακριβώς φαινόµενο 

αντιµετωπίζουµε και στο “Enchented”, όπου η µεταφορά αυτή γίνεται µε τον αντίθετο 

τρόπο, από των κόσµο δηλαδή του παραµυθιού, στον πραγµατικό. Και τα δύο έργα 

όντας µε πρωταγωνίστριες που διαθέτουν µαγικές ικανότητες εναλλάσσουν και 

εναλλάσσονται στο σκηνικό χαρίζοντας στον θεατή την µαγεία της του ταξιδιού αφού 

χαρίζουν στα παιδιά που το βλέπουν τον ενθουσιασµό του παραµυθιού, και στους 

µεγάλους την ευκαιρία να ξεφύγουν από την ρουτίνα της καθηµερινότητας. Η 

εναλλαγή γίνεται και στις δύο ταινίες µε ένα ευχάριστο τρόπο, µε εικόνα µε πολλά 

χρώµατα, σαφώς στο “Enchented” η ποιότητα τον χρωµάτων είναι εντελώς 

διαφορετική λόγω εκσυγχρονισµού, και πολύ καλή ποιότητα ήχου ειδικότερα στις 

τελευταίες κυκλοφορίες DVD.( “Mary Poppins”) 

Ακολούθως θα ήθελα να σχολιάσω την ίδια ταινία, την “Mary Poppins” µε το 

“The Sound of music”, όπου τυγχάνει να έχουν τη ίδια πρωταγωνίστρια (Julie 

Andews), στον ίδιο ρόλο της Νταντάς. Στη πρώτη περίπτωση η Mary Poppins έρχεται 

εξ ουρανού για να βοηθήσει τα παιδιά και σαφώς και ολόκληρη την οικογένεια, και 

στην άλλη η Maria στέλνεται από το µοναστήρι, που ως δοκιµαζόµενη καλόγρια 

νοµίζει ότι µπορεί να αφιερώσει την ζωής στο Θεό, αλλά στο τέλος η ηγουµένη 

αντιλαµβάνεται ότι δεν είναι αυτός ο προορισµός της. Και στις δύο περιπτώσεις η 

“Νταντά” έρχεται να ενώσει τις οικογένειες, κάνοντας δυνατότερους τους δεσµούς 

των σχέσεων πατεράδων και παιδιών, αφού και στις δύο ταινίες οι πατεράδες είναι 

αποκοµµένοι από τα παιδία τους, χωρίς να έχουν την ώρα να ασχοληθούν µαζί τους 

λόγο της δουλειάς και των άλλων κοινωνικών τους υποχρεώσεων. Εποµένως η 

εισαγωγή της γυναίκας- συµφιλιωτή µέσα στην οικογένεια, φέρνει µια νέα τάξη 
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πραγµάτων στον Αµερικανικό λαό, κάνοντας την γυναίκα να φαίνεται απαραίτητη για 

τους δεσµούς µιας οικογένειας.  

Στο σηµείο αυτό θα έπρεπε να επισηµάνουµε ότι εκτός από τα “The Sound of 

music” και “Marry Poppins”, το “Grease” µας µεταφέρει όπως και τα άλλα δύο την 

οµορφιά των νιάτων, της ανεµελιάς και της αθωότητας της παιδικής και εφηβικής 

ηλικίας, κάνοντας τους θεατές να νοσταλγούν αυτά τα χρόνια ή ακόµα και να 

αφήνονται, να χαλαρώνουν και να απολαµβάνουν το Happy End.  

Στη συνέχεια είθε να σηµειωθεί ακόµα µια οµοιότητα µεταξύ µιας κωµικής και 

µιας δραµατικής ταινίας. Το “Enchented” όπως και το “Moulin Rouge!” συνδυάζουν 

πολλές ιστορίες µαζί σε µια ταινία. Δηλαδή στο“Enchented”, συνδυάζονται τα 

παραµύθια της σταχτοπούτας και της χιονάτης, µαζί µε την κλασσική περίπτωση της 

“αληθινής αγάπης”, ενώ στο “Moulin Rouge!”, συνδυάζονται οι ιστορίες της φτωχής 

κοπέλας, που βρίσκεται µεταξύ του πλούσιου Δούκα και φτωχού αγοριού αλλά 

αληθινού έρωτα, την ιστορία της Πόρνης όπου δεν µπορεί να πουλήσει πλέον το σώµα 

της λόγω του ότι βρίσκει τον έρωτα της ζωής της, και την ιστορία της γυναίκας που 

προστατεύει τον άντρα που αγαπά. Η πλοκή ανάµεσα σε αυτές τις ταινίες είναι τόσο 

όµορφη που µε την πρώτη προβολή της ταινίας, ειδικά στο “Moulin Rouge!”, 

δύσκολα αντιλαµβάνεσαι αυτή την πρόσµιξη. 

Το “Moulin Rouge!” όµως, παρουσιάζει οµοιότητα και µε το «West Side 

Story”, αφού και στις δύο ταινίες παρουσιάζεται η γνωστή ιστορία του Ρωµαίου και 

της Ιουλιέτας. Στο πρώτο παρουσιάζεται µε ένα πιο σύγχρονο, ακόµα και τον θάνατο, 

ενώ στο δεύτερο µε ένα πιο κλασσικό τρόπο και κατά συνέπεια πιο αιµατηρό, αφού 

στο τέλος ο Ρωµαίος- Tony σκοτώνεται. Και στα δύο έργα η κοπέλα- Ιουλιέτα 

βρίσκεται στο δίλληµα της αληθινής αγάπης, ή στο βόλεµα και την εκτέλεση του 

θελήµατος των άλλων, λόγω της βεντέτας µεταξύ τους. Και στις δύο περιπτώσεις τα 

ζευγάρια καταλήγουν στον παράνοµο κρυφό έρωτα και την παράνοµη προσφυγή, 

αλλά στο τέλος καταλήγουν όλα µάταια αφού ο κύκλος κλείνει θέλοντας τον ένα από 

τους δύο νεκρό.  Η κατάληξη και των δύο ταινιών γίνεται µε τον ίδιο τρόπο αφού οι 

«κακοί» φεύγουν ενώ οι υπόλοιποι συµφιλιώνονται µεταξύ τους. 

Στο ίδιο δίληµµα έρχεται να προστεθεί και το “The Pantom of the Opera” 

αφού και Christine έρχεται στο ίδιο δίλληµα. Η κάθε πρωταγωνίστρια ανάµεσα και 

στις τρείς ταινίες (“West Side Story”, “Moulin Rouge!”, “The Phantom of the 
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Opera”), έρχεται να διαλέξει ουσιαστικά ανάµεσα στον έρωτα (ή µουσική- τέχνη) και 

στην κοινωνική κατάρτιση, όπου στο τέλος επιλέγει αυτό που κλείνει περισσότερο 

προς το µέρος της καρδιάς της. Η Maria ανάµεσα στον Chino (Πορτορικανός) και τον 

Tony (Αµερικανός) επιλέγει τον Tony(“West Side Story”), η Christine τον Raul και 

όχι το Φάντασµα τον Άγγελο της µουσικής που την έκανε µεγάλη σοπράνο (“The 

Phantom of the Opera”), και την Satin όπου επιλέγει τον Christian ένα φτωχό 

συγγραφέα και απαρνιέται τον Δούκα που θα την κάνει διάσηµη ηθοποιό όπου 

ονειρευόταν τόσα χρόνια (“Moulin Rouge!”).  

Μια άλλη οµοιότητα έρχεται να δέσει µε µερικά από το τελευταίο µιούζικαλ 

(“Moulin Rouge!”), καθώς µε τα “Nine”, “Chicago”, αφού σε όλα έχουµε ένα κοινό 

παρασκήνιο, επιδείξεις χαρακτήρων, επιδείξεις σώµατος και χαρισµατικών ταλέντων, 

πάνε σε µια σκηνή θεάτρου. Όλα τα παραπάνω µιούζικαλ θυµίζουν παλιά Γαλλικά 

καµπαρέ όπου υπήρχε αυτό το σόου µε πολύ χορό και τραγούδι, πόρνες και πλούσιους 

επιχειρηµατίες. Θεατρίνες που είναι έτοιµες να κάνουν τα πάντα για την δόξα, 

ερωτευµένες όπου είναι πρόθυµες να κάνουν τα πάντα για αυτόν που αγαπούν, 

δολοπλοκίες, και ψέµατα. Οι δύο αυτοί τύποι ταυτίζονται αφού πολλές φορές αυτές 

τις καταστάσεις τις ζει το ίδιο πρόσωπο.  (Σε αυτό το µέρος θα µπορούσε να 

προστεθεί και το "The “Rocky Horror Picture Show” αφού σε όλες σχεδόν τις σκηνές 

του έργου οι πρωταγωνιστές είναι µόνο µε τα εσώρουχα.) Στις ίδιες ταινίες οµοιότητες 

επίσης παρουσιάζουν και τα κουστούµια, αφού και στις τρείς ταινίες οι 

πρωταγωνίστριες είναι λαµπερές αρτίστες ντυµένες όπως τους αρµόζει. Το φόντο των 

ταινιών αυτών είναι πιο σκοτεινό απο τις υπόλοιπες θέλοντας να δείξει στους θεατές  

την έννοια της δολοπλοκίας και της νύκτας µέσα στον «υπόκοσµο». 

Εδώ αξίζει να ειπωθεί ότι το “Chicago” όπως και το “Nine” έχουν τον ίδιο 

σκηνοθέτη, τον Rob Marshall, και κοινή σχεδόν πλοκή. Αυτό τεκµηριώνεται αν δει 

κανείς στις ταινίες και παρατηρήσει ότι και στις δύο υπάρχει ένας άντρας όπου 

διεκδικείται από πολλές γυναίκες. Δηλαδή στην ταινία “Chicago” ο µεγαλοδικηγόρος 

Billy Flynn που βοηθά τις κρατούµενες να ελευθερωθούν, η παρουσία του προκαλεί 

διαµάχες µεταξύ των φυλακισµένων γυναικών σε σχέση µε το ποία είναι άξια της 

προσοχής του, και συνάµα της απελευθέρωσης της.  Και στην ταινία “Nine” όπου ο 

Guindo Contini ο µεγάλος σκηνοθέτης παρουσιάζει παρόµοιο πρόβληµα, αφού όλες οι 
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γυναίκες της ζωής του έρχονται µία µια και του εκδηλώνουν την αγάπη τους, 

δηµιουργώντας του σύγχυση. 

Με το “Chicago”επίσης θα µπορούσε να συγκριθεί και το “Dancer in the 

Dark”, καθώς τόσο η Roxie όσο και η Selma ταξιδεύουν αντίστοιχα µέσα από 

παραισθήσεις για διαφορετικούς λόγους η κάθε µία. Εννοώντας  ότι η Roxie 

φαντάζεται τον εαυτό της να διηγείται την πλοκή ή φαντάζεται τα γεγονότα που 

συµβαίνουν στην προκειµένη στιγµή, σαν να είναι µια σταρ πάνω στην σκηνή σε ένα 

υπέρλαµπρο σόου, πράγµα που εκφράζει το ανεκπλήρωτο όνειρό της. Από την άλλη η 

Selma ονειροπολεί, βρίσκοντας την φαντασία της ως µοναδική διέξοδο στα 

προβλήµατά της. Καθότι σιγά σιγά τυφλώνεται η Selma συνδυάζει ηχούν από το 

περιβάλλον που βρίσκεται και φτιάχνει µουσική στο µυαλό της µε πρωταγωνίστρια 

την ίδια.  

Σε ένα άλλο επίπεδο έχουµε να συγκρίνουµε δύο άλλα µιούζικαλ µε 

διαφορετικό θεµατικό υπόβαθρο το “The Sound of music”µε το  “Across the 

Universe”. Το θεµατικό περιεχόµενο τόσο του ενός όσο και του άλλου έρχεται να 

συµπεριλάβει µέσα τον πόλεµο, στο πρώτο το Ναζιστικό Κίνηµα µπαίνοντας στην 

Αυστρία και στο δεύτερο το πόλεµο στο Βιετνάµ.  Και τα δύο τα βλέπουµε από µια 

διαφορετική µατιά αφού στο “Across the Universe” τα παρακολουθούµε µέσα από τα 

µάτια του Max ο οποίος είναι εθισµένος στα ναρκωτικά, και από την άλλη στο “The 

Sound of music” µέσα την σκοπιά της οικογένειας και την διαφύλαξη της από τους 

Ναζί. (Εδώ θα µπορούσαµε να πούµε ότι και στο “The Blues Brothers” συναντούµε το 

Ναζιστικό κίνηµα στην Αµερική όπου και εδώ οι πρωταγωνιστές είναι κατά) 

Εποµένως µετά από την σύγκριση εξατοµικευµένων των ταινιών, 

συγκρίνοντας τις κατηγορίες τους βλέπουµε ότι, στις Κωµικές ταινίες βλέπουµε 

ανοικτά χρώµατα, όχι µε τόσες αντιθέσεις µεταξύ τους όπου φανερώνουν αθωότητα 

και ξεκουράζουν τον θεατή προσφέροντας του ώρες χαλάρωσης και ηρεµίας. Ενώ στις 

Δραµατικές πιο σκοτεινά χρώµατα, µε πολλές αντιθέσεις χρωµάτων, να έχουµε 

κυρίως µαύρο φόντο και οι σκηνές διαδραµατίζονται κυρίως την νύκτα για να 

αποδοθεί πιο έντονα η έννοια της δραµατικότητας των προσώπων και τον διαφόρων 

παιχνιδιών που παίζονται στο έργο, όπως επίσης και της τάσης για τον συσχετισµό µε 

τον υπόκοσµο. 
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 Ένα άλλο συσχετισµό µεταξύ ταινιών που δεν θα µπορούσαµε να 

παραλείψουµε είναι οι διασκευές τραγουδιών που χρησιµοποιούνται στις ταινίες  

“Moulin Rouge!”, “Across the Universe”, και “Mamma Mia”, όλες της δεκαετίας του 

2000. Στο “Moulin Rouge” χρησιµοποιούνται τραγούδια από πιο παλιές δεκαετίες 

(‘50s, ‘60s) καθώς και τραγούδια γραµµένα ιδικά για τη ταινία, στο “Across the 

Universe” χρησιµοποιούνται τραγούδια των θρυλικών Beatles, ενώ στο “Mamma 

Mia” τραγούδια εξολοκλήρου των ABBA.  

Τα παρακάτω έργα “The Rocky Horror Picture Show”, και “The Blues 

Brothers” δεν µπορούν να συγκριθούν µε κανένα από τα υπόλοιπα. Αποτελούν από 

µόνα τους εξαίρεση γιατί έχουν ένα διαφορετικό στυλ το καθένα ξεχωριστά από τα 

υπόλοιπα. 
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3.Κριτικές- αναφορές στα µιούζικαλ  
1. Κριτική για το “West Side Story” (1961) 

 Το µιούζικαλ που είναι πιστά βασισµένο στην ιστορία του Σαίξπηρ Ρωµαίος 

και Ιουλιέτα. Τόσο η βεντέτα µεταξύ των συµµοριών όσο και ο έρωτας των δύο 

αθώων ανθρώπων που φτάνουν στο σηµείο να συγχωρήσουν ακόµα και τον θάνατο 

είναι τόσο πειστικά που η ταινία από µόνη της σε πάει σε µία άλλη διάσταση.  

 Το “West Side Story”είναι το µιούζικαλ που κέρδισε τα περισσότερα βραβεία 

όσκαρ, δέκα σε σύνολο, µέχρι τώρα, µεταξύ αυτού της καλύτερης ταινίας. Το έργο 

είναι εύκολο πλέον στην θέαση γιατί εµπεριέχει πολλά γνωστά τραγούδια, 

πασίγνωστα στις µέρες µας που σε ξαφνιάζουν µε το άκουσµα τους. Το συγκεκριµένο 

µιούζικαλ αποτελεί ένα µεγάλο αµερικανικό έργο, κατά τον Ζήση Μπαρτζώκα. 

(cine.gr) 

 “Το µιούζικαλ που σπάει τις συµβατικές φόρµες των µουσικών ταινιών 

κερδίζει το βραβείο αφήνοντας πίσω του ταινίες που δεν είχαν κανένα λόγο να 

παραπονεθούν για αυτό”, έγραψε η Άλκηστις Χαρσούλη στο  www.cine.gr.  Και 

έρχεται να συµπληρώσει ότι «ενώ  καλλιτεχνικά είναι το πλέον δικαιωµένο µιούζικαλ 

δεν θα έλεγα ότι αποδεικνύεται και το πιο πολύ αγαπηµένο των θεατών.», ίσως όπως η 

ίδια λέει επειδή ενσωµατώνει µέσα στο µουσικοχορευτικό του µέρος την βία, του 

πρωτόγνωρου πάθους, του ανταγωνισµού και της µιζέριας. Τα άλλα µιούζικαλ της 

ίδιας εποχής (βλ “Mary Poppins”, “The Sound of music”), είναι ταινίες µε happy end 

που σου προσφέρουν το αίσθηµα της ανακούφισης και της οικογενειακής θαλπωρής, 

ενώ το “West Side Story”,  το ακριβώς αντίθετο. «Ή µάλλον καλύτερα, 

αντικαθίσταται από µια πληθώρα ετερόκλητων συναισθηµάτων, που εναλλάσσονται 

καθώς η ιστορία βαδίζει προς το δραµατικό τέλος.», όπως λέει η ίδια στη κριτική της.  

 Όπως αναφέρει η ίδια στην κριτική της, η ταινία ακόµη ίσως και σήµερα 

προκαλεί «έκπληξη και ως µιούζικαλ και ως εκδοχή του σεξπηρικού κειµένου». 

Η ταινία απόκτησε εκατοµµύρια φανατικούς θαυµαστές ανά τον κόσµο, και 

ασχολήθηκαν µαζί της αµέτρητοι κριτικοί κινηµατογράφου. Η ταινία δείχνει να είχε 

απήχηση στον κόσµο αφού όλοι γνωρίζουν την ιστορία και τα τραγούδια που 

υπάρχουν µέσα, καθώς έχουν τραγουδηθεί από πολλούς και διάφορους ερµηνευτές. 
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2. Κριτική για το “My fair lady” (1964) 

Το “My fair lady” ("Ωραία µου Κυρία") είναι από τα ωραιότερα µιούζικαλ 

όλων των εποχών. Απαράµιλλο στον χρόνο, λαµπερό, αστείο, συγκινητικό, µε 

αξέχαστους χαρακτήρες, πασίγνωστα τραγούδια ακόµα και στις µέρες µας, κοστούµια 

υψηλής τέχνης, και πολλές διασκευές της ταινίας. Η ταινία εκτός από τη θεατρική 

σκηνή του Broadway µε πρωταγωνίστρια την Julie Andrews και τον Rex Harrison, 

ανέβηκε και στην Ελλάδα από την Αλίκη Βουγιουκλάκη to 1993. To soundtrack της 

ταινίας έγινε πασίγνωστο στην Ελλάδα από την τηλεοπτική σειρά «Οι δύο ξένοι» 

όπου έπαιζε στους τίτλους της ταινίας και πάλι ως soundtrack. 

Η ταινία απέσπασε 8 βραβεία Όσκαρ, ανάµεσα σε αυτά και αυτό της 

καλύτερης ταινίας. Ο Νίκος Αρουκάτος δικαιολογεί την φήµη που ακολουθεί την 

ταινία λέγοντας στην κριτική του στο side www.cinemanews.gr ότι « Όσα έπρεπε 

τελικά έγιναν µε τελειότητα σε όλους τους τοµείς, ώστε η ταινία να αντεπεξέλθει στην 

τεράστια φήµη», καθώς προτείνει την αγορά του DVD αναφερόµενος και στα τα 8 

όσκαρ που έλαβε η ταινία. 

Η ταινία αυτή αποτελεί ένα αναπόσπαστο έργο της ιστορίας του αµερικανικού 

µιούζικαλ. Είναι µία ιστορία που θυµίζει τις κλασσικές ιστορίες που βλέπουµε και 

ακούµε στα παραµύθια, την ιστορία της φτωχής κοπέλας που ερωτεύτηκε τον πλούσιο 

άντρα, όπου είναι σκληρός και αυστηρός µαζί της αλλά στο τέλος µένουν µαζί, γιατί ο 

ένας συµπληρώνει τον άλλο. Η ιστορία αυτή, συνάµα και η ταινία, όπως 

προαναφέρθηκε, είναι µια ταινία σταθµός στην ιστορία του µιούζικαλ αφού φέρει, 

µαζί µε άλλες ταινίες του ίδιου στυλ εκείνης της περιόδου, µια νέα τάξη πραγµάτων 

στο αµερικανικό κοινό ενώνοντας το χάσµα των κοινωνικών τάξεων, εξαρτόµενο 

πλέον απο τη γυναίκα.  

 

3. Κριτική για το “Mary Poppins”(1964) 

Μία ταινία «που κέρδισε την αγάπη µικρών και µεγάλων”, όπως λέει ο Μίλτος 

Σαλβαρλής στην κριτική του για την ταινία στο entertainment.in.gr. Η ταινία,  της 

οποίας η πρεµιέρα στην είναι Ελλάδα είναι άγνωστη, είναι πασίγνωστη, αφού το 

όνοµα αυτής όλοι το γνωρίζουµε έστω και αν δεν είδαµε την ταινία. 

Πρόκειται για µία ταινία που λατρεύουν τα παιδιά αλλά και οι µεγάλοι, καθότι 

απευθύνεται σε όλη την οικογένεια, είναι ευχάριστη, απολαυστική και η 
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διαχρονικότητα της παραµένει απαράµιλλη. Μια ταινία που όλα σχεδόν τα παιδάκια 

γνωρίζουν τα τραγούδια της, αφού η Disney επενδύει σε αυτό τον τοµέα, και 

προσφέρουν χαρά. Το έργο γίνεται γνωστό κατά ένα µαγικό τρόπο στο κοινό καθότι 

είναι τόσο παλιό που κυκλοφορεί µόνο σε DVD, και έτσι αποδεικνύεται η αγάπη του 

από το κοινό. 

Μια άλλη άποψη για τη ταινία, εντελώς διαφορετική, είναι η άποψη της Άλκηστις 

Χαρσούλη, η οποία εµβαθύνει και αναφέρει ότι «Πέραν του διασκεδαστικού 

περιτυλίγµατος, διαθέτει µηνύµατα που η ανάγνωσή τους απαιτεί µία δεύτερη λίγο πιο 

διεισδυτική µατιά.» Το φιλµ έχει την εξής ιδιοµορφία. Ενώ µοιάζει να παρουσιάζει 

την εγγλέζικη κοινωνία του 1910, όταν η αυτοκρατορία ήταν ακόµη δυνατή και οι 

άνδρες καλά κρατούσαν τα σκήπτρα της εξουσίας τους εντός και εκτός σπιτιού, στην 

πραγµατικότητα οι πολιτικές και κοινωνικές του προεκτάσεις αναφέρονται στην 

αµερικανική κοινωνία του 1960 που βιώνει µία επανάσταση σαρωτική σε ότι αφορά 

τις σχέσεις των ανθρώπων, είτε πρόκειται για γονείς και παιδιά είτε πρόκειται για 

ερωτικές σχέσεις.” 

Στη συνέχεια η ίδια επίσης ότι η Disney δεν σταµατά να καταφεύγει «προς το 

καπιταλιστικό µοντέλο κοινωνίας το περίφηµο american dream”. Θίγει επίσης θέµατα 

όπως η ισότητα των δύο φύλων, το θεσµό της οικογένειας και της σωστής 

διαπαιδαγώγησης. 

Όλοι οι παραπάνω έρχονται να συµφωνήσουν για την ερµηνεία της 

πρωταγωνίστριας Julie Andrews, η οποία πήρε Όσκαρ γυναικείου ρόλου γι αυτή την 

ταινία, για τον Van Dyke που υποδύεται τον φίλο της Bert, και βέβαια για την 

µουσική η οποία έλαβε και αυτή Όσκαρ για το τραγούδι Chim- Chim-Cheree! 

Βάση της έρευνας αυτής και  προσωπικής άποψης, η ταινία αυτή έχει να δώσει 

πολλά στο κοινό, αφού  παιδιά και µεγάλοι χαίρονται όταν την βλέπουν, και 

λειτουργεί ως ένας τρόπος προβολής και  του θεσµού της οικογένειας, καθώς και την 

επανένωσής της. 

 

4. Κριτική για το “The Sound of music” (1965) 

Το “The Sound Of Music”είναι αναµφίβολα µια από της ωραιότερες ταινίες 

όλων των εποχών. Εύθυµη και συνάµα ποιοτηκή ταινία που χαρακτηρίζεται απο την 

διαχρονικότητα της.  Η ταινία αυτή είναι βασισµένη στο βιβλίο της Maria von Trapp 
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“The Story of my Trapp Family Singers” του 1949 όπου εξιστορεί την αληθινή της 

ιστορία µε την οικογένεια, όπως αναφέρει ο Μιχάλης Χαραλαµπάκης. Όπως επίσης 

αναφέρει ότι η ταινία αυτή σηµατοδότησε µια εποχή καθώς το σινεµά τότε ήταν πίο 

παραµυθένιο και όχι τόσο ρεαλιστικό. Επισιµένει ακόµα  το γεγονός ότι η ταινία αυτή 

παιζόταν για 4 ολόκληρα χρόνια στις κινηµατογραφικές αίθουσες της Αµερικής 

(1965-1969).  

Ο ίδιος θίγει το θέµα της µουσικής και των µελωδιών σε σχέση µε την µνήµη 

λέγοντας «Οι µελωδίες είναι τόσο προσεγµένες και πανέµορφα διανθισµένες και 

δοσµένες που αµφιβάλλω αν υπάρχουν τόσο «κολλητικές» µελωδίες σε άλλη ταινία 

ποτέ… Είναι µαγικό το πώς συνοδεύουν τη µνήµη σου και ειλικρινά είναι πανέξυπνη 

η δουλειά των Rogers και Hammerstein και επιτυγχάνει το σκοπό της στο έπακρο…”. 

Έρχεται να συµφωνήσει µε τα παραπάνω σχόλια η ιστοσελίδα in.gr καθώς 

αναφέρει ότι στη ταινία συναντάµε διάφορα σχήµατα αντιθέσεων όπως αρσενικού-

θηλυκού γυναίκα µητρική- µη µητρική, οικογενειάρχης- ανεύθυνος  κ.α., καθώς όλα 

τελικά παρουσιάζουν τον καλό που ο καθένας µας κρύβει µέσα του. Συνεπώς και εδώ 

αποκαλύπτεται ένα βασικό στοιχείο του µιούζικαλ, η αντίθεση εργατικότητας- 

διασκέδασης, αντίλιψης που επικρατούσε στην τότε εποχή. «Επειδή το κοινό τότε δεν 

ήθελε να νιώθει ότι χάνει το χρόνο του στον κινηµατογράφο, η διασκέδαση 

ενσωµατώνεται σε όλα τα λαϊκά θεάµατα ως απαραίτητο στοιχείο της ζωής.”. Την 

διαφορά κάνει η Γυναίκα, το νέο πρότυπο που κτίστηκε µέσα από τα µιούζικαλ της 

τότε εποχής. Ο γάµος µεταξύ διαφορετικών τάξεων δηµιουργεί µια νέα αµερικανική 

τάξη πραγµάτων. 

Το “The Sound of Music”είναι ένα µιούζικαλ όπως προανάφερα διαχρονικό 

και απολαυστικό. Δεν είναι ποτέ στατικό και χάρισε στο κοινό πολλές στιγµές 

εσωτερικής ηρεµίας, ταξιδευοντας µέσα από τον εν µέρη παραµυθένιο κόσµο του. Στα 

µιούζικαλ συνήθως το τέλος είναι προβλέψηµο αλλά πάντα υπάρχει η αναζήτηση της 

επιβεβαίωσης του προβλεπόµενου τέλους.   

 

5. Κριτική για το “The Rocky horror Picture Show” (1975) 

 Ένα πραγµατικό σόου από αλλοπρόσαλλες προσωπικότητες, γεµάτες οίστρο 

εφευρετικότητα και «νάζι». Το έργο αυτό γυρίστηκε για πρώτη φορά στον 

κινηµατογράφο το 1975, αλλά γνώρισε παταγώδη αποτυχία. «Ένα χρόνο αργότερα, 
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κάτι µαγικό άρχισε να συµβαίνει», κατά τον Ιωσήφ Προιµάκη. Άρχισαν να 

προβάλλονται στον κινηµατογράφο πολλές ταινίες, βασισµένες περίπου στο ίδιο 

σενάριο, σε µεταµεσονύκτια προβολή και γνώριζαν επιτυχία. Τότε το “The Rocky 

Horror Picture Show” ανέβηκε ξανά στην µεγάλη οθόνη, κάνοντας µεγάλη επιτυχία σε 

ένα κοινό αντάξιο αυτού του είδους φιλµ. 

Ο ίδιος ο κριτικός αναφέρει ότι  «Παρακολουθώντας την ταινία, είναι 

πραγµατικά εξίσου απίστευτο και εντυπωσιακό το πως έφτασε ως τις µέρες µας ». Η 

ταινία είναι φτιαγµένη µε  ευφυή   σκηνικά, καθώς της αρµόζουν, και τραγούδια µε 

ένα ιδιαίτερο στυλ της ρόκ που σου µένουν στο µυαλό.  

Η ταινία αυτή αποτελεί φόρο τιµής στα µεταµεσονύχτια B-movies, θρίλερ 

δηλαδή, και από την άλλη «ένα κιτς µιούζικαλ που σατιρίζει το κινηµατογραφικό 

είδος τις Rock-n-roll µουσικές», όπως έγραψε ο Ζήσης Μπαρτζώκας στην κριτική του 

στο ίδιο side (cine.gr). 

 Το έργο είναι ένα ασυνήθιστο σόου µε πολλές ίντριγκες. Είναι πλήρως 

εξωπραγµατικό και βασισµένο σε ιστορία µε UFO. Στην έρευνα, η συγκεκριµένη 

ταινία δεν µπορεί να συγκριθεί µε οποιαδήποτε άλλη, καθότι είναι εντελώς 

διαφορετική. 

 

6. Κριτική για το “Grease” (1978) 

“Από τη σκηνή του Μπρόντγουεϊ στην οθόνη και από εκεί στην καρδιά 

εκατοµµυρίων θεατών σε όλο τον κόσµο.”, γράφει το Μίλτος Σαλβαρλής στο 

entertainment.in.gr . Το µιούζικαλ που αγαπήθηκε από όλο τον κόσµο είναι ευρέως 

γνωστό στην εποχή µας κατά κύριο λόγο από τα τραγούδια του.  Μας παρουσιάζει µια 

άλλη εποχή, µια εποχή νοσταλγίας της δεκαετίας του ’50. 

Την άποψη αυτή υποστηρίζει η Άλκηστις Χαρσούλη λέγοντας «Το φιλµ είναι 

ποτισµένο από νοσταλγία για την δεκαετία του 50, την δεκαετία δηλαδή που 

προηγήθηκε της επανάστασης του ‘60, και που ακόµη αποπνέει µια αθωότητα 

ανακουφιστική.”  Γι' αυτό και η αντοχή του στον χρόνο καθώς και η απήχηση του στο 

νεανικό κοινό της σηµερινής εποχής, καθώς «αποδεικνύει ότι το φιλµ εντίµως 

διεκδικεί µια θέση στην ατελείωτη λίστα των κλασσικών έργων (αριστουργηµάτων 

και µη) που ακόµη και σήµερα µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο συζήτησης.”. 
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Όλη η ταινία είναι γεµάτη από νιάτα, φρεσκάδα, αισιοδοξία και οµορφιά. Το 

Cast είναι ωραίο αφού όλα τα άτοµα κατά ένα «µυστηριώδη τρόπο» δένουν µεταξύ 

τους, κατά την ίδια κριτικό. Τόσο οι ηθοποιοί όσο τα τραγούδια αλλά και τα 

χορευτικά χάρισαν και χαρίζουν στο κοινό την ανεµελιά της τότε εποχής και των 

νιάτων µε αποτέλεσµα τόσα χρόνια µετά την προβολή της να παραµονή ζωντανή και 

αναλλοίωτη. 

Η ταινία όπως προαναφέρθηκε γνώρισε µεγάλη επιτυχία καθώς πουλήθηκαν 

εκατοµµύρια δίσκοι, αλλά η ίδια η Άλκηστις την κατατάσσει ως µέτρια ταινία.  

Παρ’ όλα αυτά όµως την δεκαετία του ’80, οι νέοι συνήθιζαν να υπογράφουν 

στα λευκώµατα µε τα ονόµατα Danny τα αγόρια, Sandy τα κορίτσια και τα πολύ κακά 

κορίτσια µε το όνοµα Rizzo. 

 

7. Κριτική για το “The Blues Brothers” (1980) 

 Μια ταινία χωρίς ιδιαίτερη πλοκή και χωρίς ιδιαίτερο σενάριο είναι το “The 

Blues Brother”. Είναι ένας «απολαυστικός φόρος τιµής του Τζον Λάντις στη µπλούζ 

και σόουλ µουσική», κατα τον Κωνσταντίνο Σαµαρά( cine.gr). 

 Η ταινία έχει ιστορική αξία καθώς ο ένας απο τους πρωταγωνιστές, ο Τζον 

Μπελούσι, έχασε την ζωή του µόλις 33 ετών από τα ναρκωτικά. Ως καλός κωµικός, 

όπως ήταν, στην ταινία αυτή δίνει τον καλύτερο εαυτό του σε ρυθµούς µπλούζ και 

R&B, ήχους τραγουδισµένους από τραγουδιστές της σόουλ µουσικής όπως ο Τζέιµς 

Μπράουν. 

  Το έργο αυτό αγαπήθηκε από τους φάν της Μπλούζ µουσικής, αλλά η 

πρόσληψη του στο ευρύτερο κοινό δεν ήταν και τόσο µεγάλη αφού πολύ λίγα 

πράγµατα έχουν γραφτεί γι’ αυτό. Είναι σε γενικές γραµµές ωραία χαλαρωτική ταινία 

στηριζόµενη στην έννοια της Θείας Δίκης αφού όλα όσα διαδραµατίζονται, έρχονται 

να σώσουν τους πρωταγωνιστές, προκειµένου να εκπληρώσουν την «Θεία Αποστολή» 

όπως την ονοµάζουν, µέχρι που συλλαµβάνονται!  

 

8. Κριτική για το “Dancer in the dark” (2000) 
«Τίποτα λιγότερο από ένα αριστούργηµα των σύγχρονου σινεµά.”, όπως 

αναφέρει ο Σταύρος Γανωτής στη κριτική του στη σελίδα cine.gr. Το µιούζικαλ αυτό 

όπως ο ίδιος αναφέρει κινείται ανάµεσα σε δύο εναλλασσόµενα επίπεδα. Το επίπεδο 
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του σουρεαλισµού και του µελοδράµατος καθώς προβάλλει την κλασσική περίπτωση 

της µητέρας που απαρνείται τη ζωή για χάρη του παιδιού της, µε έναν ιδιαίτερο τρόπο. 

 Η εξαιρετική Bjork, η οποία έχει συνθέσει και τα τραγούδια της ταινίας 

έρχεται να σώσει την ταινία µε την ερµηνία της όχι µόνο ως τραγουδήστρια αλλά και 

ως ηθοποιός. Ο σκηνοθέτης και δηµιουργός της ταινίας έχει τόσους θαυµαστές και 

όσους και πολέµιους, παρόλ’ αυτά η ταινία του είναι µια «µοναδική εµπειρία» που 

κλείνει στόµατα, όπως αναφέρει η Σοφία Γουργούλη στο ίδιο side στις 4/5/2001. 

Αναφέρει επίσης την επίδραση της ταινίας λέγοντας ότι είναι µια ταινία που 

στοιχειώνει για µέρες, και απο την επίδραση της δεν ξεφεύγεις ποτέ.   

 Με τις πιο πάνω κριτικές έρχεται να συµφωνήσει και η Καλλιόπη Δαλακλείδη, 

η οποία χαρακτηρίζει το έργο σαν µια «εξαίρετη δηµιουργία». Επαινεί τον σκηνοθέτη 

και την πρωταγωνίστρια καθώς λέει ότι έπαιξε τον ρόλο της «άψογα». Σχολιάζει τη 

δοµή του έργου λέγοντας ότι είναι µια «ευρηµατική µορφή µιούζικαλ» και όντως έτσι 

είναι. 

 Σε αντίθεση ο Θανάσης Γεντίµης στο side www.cinemanews.gr , ναι µεν 

συµφωνεί µε τις παραπάνω κριτικές σε σχέση µε την παραγωγή της ταινίας και την 

πρωταγωνίστρια όπου απέσπασε βραβείο γυναικείας ερµηνείας στις Κάννες, και το 

σύνολο, ολόκληρη την ταινία δηλαδή όπου απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα, ο ίδιος µαζί 

µε το bloκ δεν παίρνει θέση και δεν καταθέτει άποψη. 

  Μια από της πιο πιστικές κριτικές που έχω διαβάσει κάνοντας αυτή την έρευνα 

είναι του Δηµήτρη Παπαµίχου στο side myfilm.gr η οποία και λέει «Μια από τις 

σηµαντικότερες ταινίες, όχι µόνο του εµπνευσµένου στοχαστή - δηµιουργού, αλλά και 

του Παγκόσµιου σινεµά στο µεταίχµιο του 20ου και 21ου αιώνα. Ίσως δε, η πιο 

σπαρακτικά δραµατική ταινία της δεκαετίας. Ο Λαρς Φον Τρίερ απογειώνει τις 

αισθήσεις χάρη στην ασύλληπτη ερµηνευτικά οντότητα της Μπιορκ. Κατρίν Ντενέβ, 

Ντέιβιντ Μόρς και Πίτερ Στορµάρε, όπως σπάνια τους βλέπουµε. Ένας οραµατιστής 

οτέρ, απρόβλεπτος, παρορµητικός, δογµατικός και πρωτοπόρος στο ζενίθ της 

καριέρας του. Ταινία που σε κερδίζει ανεπιφύλακτα σε όλους τους τοµείς. Τα βραβεία 

ήταν αναµενόµενα. Στο Box Office παγκοσµίως, συγκέντρωσε $40 εκατοµµύρια.”. 

 Προσωπικά ακούγοντας για αυτή τη ταινία δεν τολµούσα να την δω, γιατί µου 

φαινόταν ανιαρή παρόλο που ήταν µιούζικαλ. Με σκοπό αυτή την έρευνα και 



	   74	  

διερευνώντας την ιστορία του Μιούζικαλ σε γενικό επίπεδο, είδα ότι η ταινία τελικά 

έπρεπε να συµπεριληφθεί αφού είναι ένα από τα “αριστουργήµατα” που οπωσδήποτε 

πρέπει να έχει δει κάποιος. Τόσο η πρωταγωνίστρια µε τα τραγούδια της, όσο και ο 

δηµιουργός της είναι εξαιρετικοί και άκρως συναισθηµατικοί αφού το έργο βασίζεται 

κατά κύριο λόγο στο συναίσθηµα και την τραγικότητα της καταδικασµένης ζωής 

χωρίς φως.  

9. Κριτική για το “Moulin Rouge!” (2001) 

 Ο Θανάσης Γεντίµης στην κριτική του στο side cinamenews.gr καλεί τον 

κόσµο να µην φοβηθεί όταν ακούσει ότι η ταινία είναι µιούζικαλ, γιατί αυτή η ταινία 

είναι κατασκευασµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε τα τραγούδια να είναι στα πλαίσια των 

όσων συµβαίνουν και να κάνουν µια ευχάριστη έκπληξη στο κοινό. Είναι βασισµένα 

σε γνωστές επιτυχίες διασκευασµένα έτσι ώστε να ταιριάζουν στην πλοκή της 

ιστορίας και ότι είναι το πιο ευχάριστω µέρος της ιστορίας. Ο ίδιος επαινεί την 

σκηνοθεσία του Baz Luhrmann καθώς και τους ηθοποιούς και επισηµαίνει ότι το 

Moulin Rouge “δείχνει ότι δηµιουργείται µια πιο µοντέρνα  αισθητική στα µιούζικαλ, 

διαφορετική από εκείνη των ταινιών των 60s». 

 «Το περίφηµο Γαλλικό καµπαρέ δεν είναι παρά µόνο ένα εντυπωσιακό φόντο 

για µια τυπική ιστορία που θυµίζει το «κλασσικό» ελληνικό σινεµά”, γράφει στη 

σελίδα cine.gr. Το έργο αυτό συνδιάζει πολλές κλασσικές ιστορίες µαζί αφού 

συνδυάζει την ιστορία του φτωχού κοριτσιού που δεν ξέρει ποιόν να διαλέξει, τον 

πλούσιο ή τον φτωχό που αγαπά; ή η ιστορία της πόρνης που ερωτεύεται και δεν 

µπορεί πλέον να πουλήσει το σώµα της, και την ιστορία της γυναίκας που θυσιάζεται 

για να σώσει τον άντρα που αγαπά.  

 Το σκηνικό είναι λαµπρό και επιβλητικό σε ρυθµούς µπαρόκ θυµίζοντας 

παραµύθι, αλλά κάποιες φορές ακουµπάει την υπερβολή και κουράζει το µάτι µη 

ξέροντας τι να πρωτοδεί. Τα τραγούδια της ταινία είναι όπως προαναφέρθηκε 

διασκευές εµπλουτισµένες µε ηχητικά εφέ την χρησιµότητα τους ως εξελικτική πορεία 

της ταινίας. Έπειτα στην ίδια κριτική γράφεται το εξής πρόβληµα της ταινίας: “Το 

µειονέκτηµα είναι µάλλον η µεταµοντέρνα προσπάθεια να συνυπάρξουν πολλά 

ανοµοιογενή στοιχειά”. Παρόλα αυτά το Moulin Rouge κατορθώνει να συγκινεί και 

να «έχει ψυχή» και ξεχωρίζει από µόνο του στο κοινό καθώς τα τραγούδια και οι 
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εκτελέσεις από τους ηθοποιούς περνούν µέσα στον χρόνο.  

 

10. Κριτική για το “Chicago” (2002) 

 «Βασισµένο σε ένα τροµερά πετυχηµενο θεατρικό µιούζικαλ του Bob Fosse 

που χρόνια τώρα παίζετε στο Λονδίνο και σε αλλά µέρη του κόσµου, το στοίχηµα της 

Miramax ήταν µεγάλο άµα µπορεί ένας ψιλοαπλος σκηνοθέτης σαν τον Rob Marshall 

να καταφέρει να δώσει µαγεία στους θεατές.”, λόγια που υπόθηκαν από τον Γιώργο 

Μαθιουδάκη( cine.gr) ένα µήνα πριν από την προβολή της ταινίας στην Ελλάδα.  

 «Ένα εκπληκτικό υπερθέαµα, ένα φαντασµαγορικό µιούζικαλ αλλά και µε 

δυνατή -σκοτεινή- υπόθεση και αξιοθαύµαστες ερµηνείες», έρχεται να πει ο Γιάννης 

Δηράκης στο ίδιο side. Η ταινία αξίζει την προσοχή των θεατών καθότι είναι µια 

ταινία γεµάτι αισθισιασµό, µεγαλειώδει χορευτικά και ένα σκοτεινό σενάριο. “Θα 

µπορούσε να µπει στο πάνθεον των µιούζικαλ όλων των εποχών, ξεπερνώντας ακόµα 

και το µεγάλο Moulin Rouge, αποδεικνύοντας ότι η αναγέννηση του µιούζικαλ η 

όποια άρχισε να συζητιέται µετά την ταινία του Baz Luhrmann όχι µόνο είναι γεγονός 

αλλά γίνεται και µε τον καλύτερο τρόπο.”, γράφει ο ίδιος στην κριτική του. 

 Η ταινία φιµίζεται τόσο για τα λαµπερά κουστούµια της, όσο και για τις 

επιλεγµένες ηθοποιούς που τα φοράνε. Η επιβλητική Catherine Zeta-Jones και η 

χαριτωµένη Renee Zellweger, συνδυάζουν την δολοφονία µε την διασηµοποίηση και  

κάνουν την ταινία να αστράφτει καθώς προκαλούν τον καθένα από εµάς να θέλει να 

χορέψει  και να συµµετέχει.  “Απλά το βλέπεις. Βγαίνεις από την αίθουσα. Στοιχίζεσαι 

όµορφα µε την παρέα σου, και όλοι µαζί, επαναλαµβάνετε τα χορευτικά, 

τραγουδώντας.”,  έγραψε ο Γιάννης Κωνσταντινίδης. 

 Ο ίδιος αναφέρει ότι δεν µπορεί κανείς να κρίνει αυτό το σενάριο γιατί είναι 

µεγαλοφυές. Επιπλέον κρίνει τον συγγραφέα λέγοντας ότι κατάφερε να δηµιουργήσει 

ένα νέο κανόνα για το πώς πρέπει να σκηνοθετούνται και να παίζονται τα µιούζικαλ. 

 Αντίθετη γνώµη έχει ο Γιώργος Χελιώτης ο οποίος δηλώνει να µήν του 

αρέσουν τα µιούζικαλ και κρίνει το έργο και την σκινοθεσία «επιεικώς απαράδετη». 

Κρίνει επίσης του προίγούµενους κριτές οι οποίοι συγκρίνουν το “Chicago”µε άλλα 

µιούζικαλ που κατα την γνώµη του είναι καλύτερα. Επενεί όµως της ερµηνιές των 

προταγωνιστών καθώς οι ίδιες δεν δείνουν αφορµές σχολασµού τυχών λαθών στο 

παίξιµο τους. 
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Ένα ωραίο σχόλιο που αξίζει να υποθεί είναι στην κριτική της Γιώτας 

Παπαδηµακοπούλου η οποία χαρακτηρίζει τη ταινία σαν µια οπτική “πανδεσία, ένα 

υπερθέαµα για όλες τις αισθήσεις”, αφού όπως υποστηρίζει το “Chicago” είναι 

προσεγµένο από όλες τις απόψεις . Ενώ ένας άλλος κριτής του ίδιου side, ο Τάκης 

Γκαρής, χαρακτηρίζει το έργο ως «ανώτερο» και από σαµπάνια Dom Perignon του 

’58.    

Το “Chicago”είναι µια ταινία που άφησε κριτικούς και κοινό έκθαµβους για το 

εξαιρετικό κάστ και τα φαντακτερά κουστούµια του. Κατα την έρευνα αυτή 

µελετήθηκαν αρκετές κριτικές οι οποίες ήταν οµόφωνες, µε εξαίρεση µία. Μέσα απο 

της κριτικές του κοινού και όχι των κριτικών το µιούζικαλ αυτό φαίνεται να 

ένθουσίασε τον κόσµο και η προβολή του να χαρίζει ευχάριστη ώρα θέασης. 

 

11. Κριτική για το “The Phantom of the Opera”(2004) 

Αρχικά το 1908 ο Gaston Leroux έγραψε το µυθιστόρηµα τρόµου »το 

Φάντασµα της Όπερας»  που όπως αποδείχτηκε ήταν και το σπουδαιότερο έργο του 

αφού στηριζόταν σε βιωµατικές εµπειρίες του ίδιου του συγγραφέα. Το 1923 ο Carl 

Lemmal κινηµατογραφεί την πρώτη βωβή ταινία του φαντάσµατος και ξεκινά η 

εξελικτική πορεία της διάσηµης ταινίας τόσο στον κινηµατογράφο, όσο και στο 

θέατρο και σινεµά,   από τις µακροβιότερες όπερες του Λονδίνου. Η όλη πορεία 

γράφτηκε από τη Θεανό Κανελλίδου στο side www.cine.gr  4 µέρες πριν από την 

προβολή της ταινίας στην Ελλάδα.    

 Ωστόσο η Θεανό Κανελλίδου εστιάζει την προσοχή της στα σκηνοθετικά 

στοιχεία καθώς και στον ίδιο τον Joel Schumacher ο οποίος σκηνοθέτησε την έν λόγω 

ταινία. Παραθέτει ότι «Σε αυτήν την τελευταία κινηµατογραφική µεταφορά του 

αυθεντικού µιούζικαλ του Andrew Lloyd Webber στη µεγάλη οθόνη, το σκοτεινό 

αισθησιακό παραµύθι αναδεικνύεται από τη σκηνοθεσία του Joel Schumacher  σε µία 

µεγαλειώδη κινηµατογραφική ταινία, αρκετά πιστή στο θεατρικό µιούζικαλ και 

έχοντας τονισµένα τα ερωτικά στοιχεία της ιστορίας έναντι των στοιχείων τρόµου του 

πρωτότυπου µυθιστορήµατος του Leroux.”. Επισηµαίνει επίσης ότι η ταινία δεν έχει 

να ζηλέψει από τα θεατρικά µιούζικαλ του ίδιου έργου, καθότι το µεγαλύτερο µέρος 

είναι σε οπερατικό στυλ µε την µουσική του Andrew Lloyd Webber και µαζί µε τα 

γοτθικά σκηνικά προκαλεί ενθουσιασµό και συνάµα η αρκετά καλά δοµηµένη δράση 
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προκαλεί ξεκούραση από τα µουσικά δρώµενα καλώντας έτσι όλους να την 

απολαύσουν. 

 Επτά µέρες µετά την κινηµατογραφική προβολή(17/12/2004) η Βασιλική 

Πολυχρονοπούλου στο ίδιο side αναφέρει ότι η συνεργασία του Andrew Lloyd 

Webber µαζί µε τον Joel Schumacher κάνουν “Μεγάλο καλό στην ανθρωπότητα”, 

ανεξάρτητα από το ότι το πιστεύει ότι είναι απλά το ίδιο µε θεατρική παράσταση από 

άποψη σκηνοθεσίας. Η ίδια όµως απορρίπτει το έργο σαν ταινία λόγο των 

συνεχόµενων τραγουδιών και της ελλείψεις διαλόγων λέγονταν “έλεος”.  

 Τα στοιχεία που αποτελούν την ταινία καθώς και την σκηνοθεσία σχολιάζει 

επίσης και ο Θανάσης Γεντίµης λέγοντας ότι “Το τελικό αποτέλεσµα είναι οπτικά 

εντυπωσιακό µε προσεγµένα σκηνικά, κοστούµια και άρτια καλλιτεχνική διεύθυνση. 

Όµως η σκηνοθεσία του Schumacher µοιάζει παγιδευµένη στις επιλογές της θεατρικής 

προσέγγισης του Webber, έχοντας στατική -σχεδόν θεατρική- προσέγγιση στις 

περισσότερες σκηνές.”. Παραθέτει  επίσης ότι “Παράλληλα η στροφή της προσοχής 

στο αισθηµατικό µέρος της υπόθεσης περιορίζει το γοτθικό και σκοτεινό της κοµµάτι, 

που θα µπορούσε να δώσει καλύτερα κινηµατογραφικά στοιχεία.” Πράγµα που 

αναφέρει και η Γιώτα Παπαδηµακοπούλου στη δική της κριτική στο side 

www.culture21century.blogspot.com λέγοντας ακόµα ότι «Στο µυθιστόρηµα του 

Leroux ο τρόµος κι ο αισθησιασµός έχουν τον πρώτο ρόλο. Εδώ αφήνονται σε 

δεύτερη µοίρα και το σκοτεινό αυτό παραµύθι κάπου χάνει την αξία του.” 

 Οι πιο πάνω κριτές έρχονται να συµφωνήσουν για την επιλογή του σκηνοθέτη 

και την σκηνοθεσία του στην εν λόγο ταινία λέγοντας ότι το έργο είναι εγκλωβισµένο 

και παγιδευµένο στη θεατρική του προσέγγιση. Έπειτα έρχονται να συµφωνήσουν 

στην προσεγµένη επιλογή των ηθοποιών της ταινίας αφού καλούµενοι πολλών 

ικανοτήτων και συνάµα καλούµενοι να τραγουδήσουν τα καταφέρνουν και 

καταρρίπτουν τον φόβο σύγκρισης µε τους προηγούµενους εκτελεστές είτε σε 

κινηµατογραφική είτε σε θεατρική παράσταση. 

 Κατά την δική µου άποψη το έργο είναι µια ταινία τεραστίων διαστάσεων από 

µουσικά ερµηνευτική άποψη και εκθαµβωτική από σκηνοθετική άποψη. Τα σκηνικά 

είναι προσεγµένα και προβάλουν το τροµακτικό τοπίο που θέλει να φανταστούµε ο 

συγγραφέας. Παρόλο που δεν είναι µια ταινία που ξεκουράζει, σε συνεπαίρνει και σε 

µαγεύει αν αφεθείς στην θέαση της. 
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12. Κριτική για το “Across the Universe” (2007) 

Μια ταινία που ξεκινάει σε ρετρό ρυθµούς, συνεχίζεται µε ένα εικαστικό 

παραλήρηµα, µε εξαρτησιογόνες ουσίες, τον πόλεµο του Βιετναµ και καταλήγει σε 

έναν «ύµνο αγάπης» είναι το «Across the Universe».  Στην σχετική κριτική του στο 

side entertainment.in.gr ο Μίλτος Σαλβαρλής  γράφει ότι “Ως ταινία, η δουλειά της 

δεν είναι απόλυτα επιτυχηµένη -µοιάζει περισσότερο µε παζλ καταστάσεων παρά µε 

ιστορία που έχει συνοχή. Ωστόσο, µε τους όρους ενός οπτικοακουστικού θεάµατος, 

πρόκειται για ένα σύνολο που διεγείρει τις αισθήσεις.” Κρίνει τις εικόνες 

χαρακτηρίζοντας τις ως συναρπαστικές, τη χορογραφία ως µοντέρνα γιατί έχει 

δουλευτεί µέχρι την τελευταία λεπτοµέρεια, και τα τραγούδια των Beatles, να “έχουν 

αποκτήσει νέα υπόσταση µέσα από µια εµπνευσµένη µεταγραφή και ερµηνεύονται 

θαυµάσια είτε από τους ίδιους τους ηθοποιούς είτε από θρυλικά ονόµατα, όπως ο Τζο 

Κόκερ, ο Τζεφ Μπεκ και ο Μπόνο”. 

Ο Αλέξανδρος Κυριαζής (cine.gr), χαρακτηρίζει την σκηνοθεσία ως 

“διπρόσωπη”, λόγω του ότι θεωρεί εξωτική την αρχή και το τέλος, καθώς η επιλογή 

των τραγουδιών που διηγούνται την ιστορία είναι “χωρίς ίχνος ψεγαδιού”, ενώ λέει 

ότι η µέση “κάνει κοιλιά” τεκµηριώνοντας λέγοντας ότι “παρουσιάζει γνωστά 

γεγονότα χωρίς ιδιαίτερη αληθοφάνεια”, ενώ υποστηρίζει ότι χρησιµοποιώντας τα 

ψυχεδελικά εφέ της εποχής, και συνάµα την εκστατική ονειροπόληση του Jude, η 

ταινία λόγω των χρωµάτων κουράζει τα µάτια σε σηµείο να πονάνε. Η ιστορία έτσι 

δεν προχωράει, κατά τα λεγόµενα του κριτικού, και όπως ο ίδιος αναφέρει, η ταινία 

δεν του άρεσε. 

Το “Across the universe” είναι ένα ταξίδι στον κόσµο των Hippies, του love 

story, των παρεσθησιογόνων ουσιών, καθώς και του πολέµου στο Βιετνάµ. Μέσα από 

την ταινία αποκοµίζει κανείς την µαγεία των Beatles, και τη δύναµη της αληθινής 

αγάπης.   

 

13. Κριτική για το “Enchanted” (2007) 

“Μια Χιονάτη δίχως νάνους, µε δεκανίκια από Σταχτοπούτα, σε τράκο 

µετωπικό µε νεοϋρκέζικο real world αναζητά το φιλί το... ιπποτικό.», γράφει στη 

κριτική της σελίδας cinemud.gr για το “Enchanted”. Το έργο αυτό είναι 

κατασκευασµένο για να χαµογελάει όποιος το βλέπει, καθώς τόσο η πλοκή όσο και η 
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πρωταγωνίστρια είναι εξίσου υο ίδιο  γλυκία.  

Σε αντίθεση ο Χρήστος Μήτσης στο athinorama.gr γράφει «ΑΦΟΡΗΤΑ 

ΣΙΡΟΠΙΑΣΜΕΝΗ, ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΑΦΕΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΦΗΒΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ 

ΚΟΜΕΝΤΙ, ΜΕ ΟΛΙΓΗ ΑΠΟ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ. 

ΕΠΙΕΙΚΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ ΟΙ ΣΟΥΖΑΝ ΣΑΡΑΝΤΟΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΘΙ ΣΠΟΛ, ΣΕ 

ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΜΙ ΑΝΤΑΜΣ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΩΣ 

ΧΑΖΟΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ.” Στο ίδιο side οι 51 κριτικές του κοινού 

σχεδόν οµόφωνα κρίνουν το έργο να είναι πολύ γλυκό, παραµυθένιο, να ταξιδεύει απο 

µόνο του στο κόσµο των παιδιών, και να ανταποκρίνεται απόλυτα στην κουλτούρα 

της Disney.  

Η Άλκηστις Χαρσούλη έρχεται να συµφωνήσει µε το κοινό και να προσθέσει 

ότι έρχεται «αυτό το «µαγικό» υβρίδιο κινουµένων σχεδίων και ζωντανής δράσης για 

να µας θυµίσει τις αρετές µιας «ταινίας για όλη την οικογένεια»». Η ιστορία µας 

πληµµυρίζεται απο έρωτα και λάµψη, και ευχαριστεί το κοινό κατά την περίοδο 

προβολής της . 

Απευθυνόµενη η ταινία τόσο στις µικρές πριγκήπισσες όσο και στις 

µεγαλοµαµµάδες η ταινία αυτή αφήνει πίσω της την αίσθηση του παραµυθιού, του 

ονείρου και την ελπίδα ότι όλα παίρνουν τον δρόµο τους. 

 

14. Κριτική για το “Mamma Mia” (2008) 

«Μια υπερπαραγωγή µε φόντο το ελληνικό καλοκαίρι», όπως αναφέρει η 

Αγγέλα Αϊδίνη στην κριτική της στο side cinemanews.gr. Στην ταινία αυτή,  «ο ήλιος, 

η θάλασσα και η οµορφιά του Ελληνικού τοπίου κατακλύζουν την µεγάλη οθόνη σε 

µια δροσερή ταινία γεµάτη µουσική και έρωτα», όπως δηλώνει παρακάτω. Ενώ 

έρχεται και αντικρούει, όσον αφορά το Ελληνικό στοιχείο, την ποιότητα της ταινίας, 

λέγοντας ότι περιορίζεται µόνο στη γεωγραφία. 

 Ψυχαγωγική η επίδραση που προκαλεί το «Mamma Mia», µετατρέποντας το 

µινιµαλιστικό µιούζικαλ σε παραγωγή µε διακεκριµένους ηθοποιούς η Philinda Loyd, 

κατά τον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο (www.lifo.gr). Ο ίδιος ακόµα αναφέρει ότι η 

ταινία θύµιζε σε όλους µας καλοκαιρινές περιπέτειες, καθώς επίσης και συµβαίνει σε 

τέτοιου είδους µιούζικαλ, όπου πρώτο ρόλο έχει η διασκέδαση, ο χορός, το τραγούδι 
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και το γλέντι. Λέει επίσης ότι το “Mamma Mia», “δεν λογαριάζεται ως σοβαρό έργο”, 

αλλά αναδεικνύει το µεγαλειώδες Ελληνικό τοπίο, έτσι όπως επωφελείται η Ελλάδα 

από τον τουρισµό. 

 Η ροµαντική λοιπόν αυτή κοµεντί, είναι το Πραγµατικό Χόλλυγουντ, όπως 

αναφέρει η Μαργαρίτα Παναγιωτοπούλου(www.cine.gr) µία µέρα πριν από την 

προβολή της ταινίας στην Ελλάδα.  Το ωραίο σενάριο, οι ωραίοι ηθοποιοί, µαζί µε τα 

τραγούδια των ABBA και τα χορευτικά, σε µεταφέρουν σε µια άλλη εποχή όπου όλα 

ήταν πιο ελεύθερα και πιο ξένοιαστα, κατά την ίδια. 

 Μαζί της έρχεται να συµφωνήσει και η Άλκηστις Χαρσούλη στο ίδιο side 

λέγοντας το σύνολο της ταινίας είναι ένα «Feel Good»  προϊόν, και ο Πάνος 

Σταµούλης λέγοντας ότι “είναι το απόλυτο αντίδοτο για την κατάθλιψη”.  

Μαζί τους συµφωνούν και πολλοί άλλοι κριτές οι οποίοι σχολιάζουν επίσης 

την λαµπρότητα της ταινίας αυτής καθώς είναι µία ταινία η οποία ξεκουράζει µε µια 

απλή πλοκή, και την υπέροχη ερµηνεία της Meryl Streep και του υπόλοιπου cast, που 

σε συνεπαίρνουν κάνοντας σε να θέλεις να επισκεφτείς τη Σκιάθο, τη Σκόπελο, και το 

Πήλιο, και τα τραγούδια των θρυλικών ABBA όπου αναµφίβολα δεν σε κρατάνε 

καθισµένο σε µία καρέκλα απλά παρακολουθώντας, αλλά φτιάχνουν την διάθεση και 

ευθυµούν το κοινό. 

 

15. Κριτική για το “Nine” (2009) 

    «Αν κάποιος δεν έχει καµία τελείως  επαφή µε το σινεµά του µαέστρου Fellini, 

εύκολα θα εντυπωσιαστεί, και µε το δίκιο του, µε το Εννέα”, όπως αναφέρει ο 

Σταύρος Γαννιώτης στην κριτική του για την ταινία 6 µέρες πριν από την προβολή της 

ταινίας στην Ελλάδα. “Έχει ορθή ευρωπαϊκή γραφή στο δράµα του και τροµερό 

πλουραλισµό στο µιούζικαλ”, όπως αναφέρει επίσης. 

Η ταινία αυτή µένει στην µνήµη  χάρη στους εξαίσιους ηθοποιούς  που 

επιλέχτηκαν και τον τρόπου που ενσαρκώνουν τους ρόλους  λέει ο Χάρης Καλογεράς 

µόλις τρείς µέρες πρίν απο την προβολή της ταινίας.  

Σε αντίθεση ο Πέτρος Καλογεράς σε άρθρο του στο www.cinemanews.gr αναφέρει 

ότι το “Nine” δεν δικαιολογεί την προβολή που του έχει δοθεί και σίγουρα δεν άξιζε 

την αναµονή. «Μαθήµατα ηθικής, µέτρια µουσικοχορευτικά στην πλειονότητα τους, 

εύκολοι συνειρµοί και συµπεράσµατα, δυστυχώς φαίνεται πιο σοφιστικέ απ' ότι 
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πραγµατικά είναι.”. Θίγει επίσης το θέµα της ιταλικής προφοράς στα αγγλικά ότι είναι 

λάθος επιλογή και της σκηνοθεσίας ότι είναι αδιάφορη και µονότονη. Έπειτα 

παραθέτει ότι το «Nine» είναι ένα φανταχτερό Μιούζικαλ αλλα σε όποιον δεν του 

αρέσει γενικά το είδως να µην δεί τη ταινία, αλλά αυτός που είναι λάτρης των 

θεατρικών του Broadway έχει πολλούς λόγους για να τη δει! 

Την διαφορά κάνει ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος ο οποίος αναφέρει ότι το 

«Nine» είναι «τοµή ανάµεσα στο Αµερικανικό µιούζικαλ και το πρώιµο σινεµά του 

Fellini». Αναφέρει επίσης ότι «δεν είναι σπουδαία ταινία και ότι κινήται λίγο άγαρµπα 

και υπερδοµηµένα» κατα την γνώµη του.  Η κριτική του για την σκηνοθεσία είναι ότι 

είναι ιδιαίτερη καθώς παρατηρεί τον τρόπο που δουλεύει ο Marshall και το πρωτότυπο 

υλικό που σκηνοθετεί µε τον ενθουσιασµό µικρού παιδιού και όχι µε την αλαζονεία 

της φτασµένης φήµης που τον ακολουθεί. 

Στη συνέχεια και οι τρείς κριτές σχολιάζουν τις οµοιότητες που υπάρχουν µε 

το “Chicago” τόσο στο σενάριο όσο και στη σκηνοθεσία. Το ”Chicago” έγινε 

τεράστια επιτυχία και έτσι ο σκηνοθέτης µας αποφάσισε να κάνει κάτι παρόµιο για να 

κεντρίσει και πάλι το ενδιαφέρον των θεατών.  

Κατά την γνώµη µου το «Nine” είναι µια ταινία ενδιαφέρουσα, αρκετά καλά 

σκηνοθετηµένη, µε προσεγµένους ηθοποιούς αφωσιοµένους στο συναίσθηµα και στην 

απόδοση της τραγικής πραγµατικότητας που ζεί ο πρωταγωνιστής. Μέσα απο την 

ανάλυση και την µελέτη για την συγραφή αυτής της έρευνας παρατήρησα ότι το 

«Nine» δεν έχει ένα επιφανιακό νόηµα, αλλά ένα βαθύτερο που µόνο όποιος 

πραγµατικά ασχοληθεί µε το συναίσθηµα µπορεί να το δεί.  
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4.Μουσική  και Μιούζικαλ 
Αν αναλογιστεί κανείς την ιστορία του κινηµατογράφου, βλέποντας µερικές 

ταινίες θα καταλάβει ότι η µουσική αποτελεί ένα αναπόσπαστο κοµµάτι τόσο για την 

πλοκή όσο και για το ενδιαφέρον της ταινίας. Από την αρχή της κινηµατογραφικής 

ιστορίας, η µουσική χρησιµοποιούνταν στις βουβές ταινίες και αργότερα εξελίχτηκε 

στη σηµερινή της µορφή µε τα διάφορα ηχητικά εφέ. Γενικότερα όµως η µουσική στις 

ταινίες αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αφού είναι αυτή που προκαλεί τα ερεθίσµατα 

στο αφτί µε σκοπό να χαροποιήσει, να προκαλέσει λύπη ή ακόµα και τροµάξει τον 

θεατή που ανυποψίαστος περιµένει κάτι προβλεπόµενο.  

Η µουσική των κινηµατογραφικών ταινιών αρχίζει να εξελίσσεται µέσα από τα 

πρώτα µιούζικαλ, αφού τη δεκαετία του ’30 τα µιούζικαλ σηµειώνοντας τεράστια 

απήχηση. Παρόλο που εκείνη την εποχή και έπειτα γράφονται σπουδαία τραγούδια, 

που ακόµη και σήµερα είναι γνωστά («Singing in the rain» δεκαετία ΄50) 

τραγουδισµένα από πολλούς  σπουδαίους ερµηνευτές, δεν χρησιµοποιούνται τόσα 

ηχητικά εφέ όσο στις µέρες µας µε την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Πολλές φορές από 

µόνη της η µουσική αποτελεί µέρος όπου εξελίσσεται η ιστορία, χωρίς να υπάρχουν 

λόγια. Έτσι δείχνει το τι περίπου θα ακολουθήσει και αρκετές φορές ξαφνιάζει. 

Η λειτουργία και η σηµασία της µουσικής µέσα σε µια ταινία και ιδιαίτερα 

µέσα σε ένα µιούζικαλ είναι τεράστια αφού: 

• Διαµορφώνει το είδος της ταινίας, αν είναι κωµική ή δραµατική. Στις κωµικές 

ταινίες έχουµε µουσική υπόκρουση που ποικίλει σε όργανα, και µελωδίες 

κυρίως σε µείζονες συγχορδίες. Τα τραγούδια που ακολουθούνται από 

ξέφρενους χορούς, γεµίζουν τον θεατή µε την αίσθηση του «Happy end». Ενώ 

οι δραµατικές ταινίες συνήθως είναι γραµµένες ελάσσονες συγχορδίες µε 

λιγότερη πολυφωνική µουσική, για να τονιστεί η τραγικότητα, και λιγότερα 

χορευτικά σηµεία. Συνήθως χορεύει ή περπατά µόνος ο ερµηνευτής. 

• Διαµορφώνει την πλοκή της ιστορίας, αφού εκτός από τις ερµηνείες που 

γίνονται έπειτα από µια µικρή παύση του ηθοποιού-ερµηνευτή, ερµηνεύονται 

τραγούδια συνεχιζόµενα της οµιλίας περιγράφοντας το γεγονός ή συνεχίζοντας 

την πλοκή της ιστορία µετατρέποντας έτσι την ταινία από κάτι συνηθισµένο σε 

µια απρόσµενη διαφορετική διήγηση.   
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• Αλλάζει ανάλογα µε την εποχή που αφηγείται η ταινία και το κοινό στο οποίο 

απευθύνεται. Εάν η ταινία αφηγείται µια ιστορία του ’50, µεταπολεµική εποχή 

(Β’ Παγκόσµιος), το κοινό έχει ανάγκη από µια νέα τάξη πραγµάτων και µια νέα 

ανακουφισµένη ζωή. (“The Sound of music”) Έτσι οι ταινίες είναι πιο ελαφριές 

µε νοσταλγικές µουσικές που σε οδηγούν στο παραµύθι, ναι µεν το αίσθηµα της 

ανακουφίσης αλλά και µε το αίσθηµα του καινούριου. Έπειτα εάν η ταινία είναι 

γυρισµένη για το σύγχρονο κοινό , δηλαδή µετά το 2000, η µουσική της ταινίας 

είναι πολύ καθαρή και λαµπερή και θα µπορούσαµε να πούµε πως "αστράφτει" 

καθώς βλέπουµε πως και τα κοστούµια είναι πολύ λαµπερά και η παραγωγή 

είναι αρκετά πλούσια θέλωντας να τραβήσει  τα φώτα της δηµοσιότητας, 

παρόλο που πλέον ζούµε σε µια εποχή γεµάτη προβλήµατα.(«Chicago»). 

Επίσης εδώ αξίζει να σηµειωθούν οι διάφορες διασκευές που γίνονται στις 

ταινίες για την απόδοση του στυλ της εποχής που θέλει να πετύχει ο συγγραφέας 

(«Across the Universe» διασκευές των Beatles) 

• Διαµορφώνεται εξολοκλήρου για το κοινό που την βλέπει, εάν είναι µικρής 

ηλικίας ή µεγάλης, και ανάλογα µε το µήνυµα που θέλει να µεταφέρει στον 

θεατή και την αίσθηση που θέλει να αφήσει. Εάν η ταινία απευθύνεται σε µικρά 

παιδιά και λάτρεις του παραµυθιού τότε και η µουσική αλλάζει προσδίδοντας, 

όπως προαναφέρθηκε συναισθήµατα χαράς και ανακούφισης, µε επιφανειακά 

µηνύµατα (π.χ. Οικογενειακή θαλπωρή), και τραγούδια που ο θεατής 

ανακουφίζεται. Ενώ αν απευθύνεται εξολοκλήρου σε ένα ενήλικο κοινό η 

µουσική είναι πιο σοβαρή µε ένα αίσθηµα επιβλητικότητας, που προσδίδει 

µηνύµατα πιο βαθειά («Dancer in the dark»), και η µουσική αφήνει ένα αίσθηµα 

λύπεις. 

• Μέσω της µουσικής έχουµε ένα είδος τραγικής ειρωνείας, όπως στην αρχαία 

ελληνική τραγωδία, αφού ανάµεσα στα δρώµενα ο «εµπλεκόµενος» αφηγείται 

στο κοινό τι να περιµένει ή τι σκέφτεται ο ίδιος για την εν λόγω ιστορία και 

µέσω της µουσικής ο ερµηνευτής εκφράζει τις σκέψεις του ή ακόµα και 

ονειροπολεί, φαντάζοντας την ζωή του όπως θα ήθελε να είναι. («Danser in the 

Dark», «Chicago») Σε αυτό το σηµείο αξίζει να αναφερθεί το ότι η µουσική 

πολλές φορές χρησιµοποιείται ως ένα είδος λύτρωσης για να απαλύνει τον πόνο 

και του ερµηνευτή και του κοινού που το βλέπει. 
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Θα πρέπει να τονίσουµε ότι η µουσική στις ταινίες, πόσο µάλλον και στα µιούζικαλ 

όπου ένα τραγούδι περιέχει λόγια, αποµνηµονεύεται από το κοινό µε αποτέλεσµα τη 

διαχρονικότητα ορισµένων ταινιών µιούζικαλ και των πολλαπλών διασκευών των 

τραγουδιών από διάφορους ερµηνευτές, ακόµα και µέσα σε άλλα µιούζικαλ («Moulin 

Rouge»).  
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Επίλογος 
Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα θεωρητικό εργαλείο πληροφοριών για το 

Αµερικανικό Κινηµατογραφικό µιούζικαλ. Η παρούσα έρευνα περιλαµβάνει την 

καταγραφή των περιλήψεων και των κριτικών των Αµερικανικών µιούζιακλ που 

παίχτηκαν στην ελλάδα από το 1960 έως σήµερα.  

 Εισαγωγικά κατατήθενται στοιχεία για το Αµερικανικό Μιούζικαλ και την 

εξέλιξή του την εποχή του µεσοπολέµου στην Αµερική, και εν συνεχεία περιγράφεται 

η µετάβαση από τα υπερπολυτελή θέατρα του Broadway, στους λαϊκούς 

κινηµατογράφους όλης της Αµερικανικής επικράτειας. Στην Ελλάδα το µιούζικαλ 

εισβάλει στην αστική κοινωνία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ως αντικείµενο 

φθηνής ψυχαγωγίας, αλλά και ως πρότυπο τρόπου ζωής.  

 Το καπιταλιστικό µοντέλο του περιβόητου Αµερικανικού ονείρου, στοίχειωσε 

την Ελληνική κοινωνία µέσω του κινηµατογράφου για 4 δεκαετίες. Απο τη φύση του 

το µιούζικαλ συνδιάζοντας µουσική και πρόζα, τείνει να ωραιοποιεί µε  έναν 

αντιρεαλιστικό τρόπο την καθηµερινότητα αποπροσανατολίζοντας την Ελληνική 

κοινωνία της δεκαετίας του ΄60, η οποία στροβιλιζόταν σε κυκεώνα κοινωνικών 

προβληµάτων.  

 Το µιούζικαλ ως εκπρόσωπος του ελαφρού µουσικού θεάτρου, έρχεται στο 

προσκείµενο πάντα σε περιόδους κρίσης, αποτελώντας αντίδοτο εφήµερης 

ψυχαγωγίας.    
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Παράρτηµα  
Το Παράρτηµα παρουσιάζει αυτούσιες τις πηγές που περιλαµβάνουν τις κριτικές των 

µιούζικαλ που αναλύθηκαν στην  παραπάνω έρευνα. 

    

Πηγές: 

West Side Story  

ΠΑΝΤΕΛΉΣ ΦΡΑΝΤΖΉΣ 

“Από την πρώτη προβολή της ταινίας West Side Story, σαρανταδύο χρόνια πριν, µέχρι 

σήµερα, τα εκατοµµύρια φανατικών θαυµαστών ανά τον κόσµο που την λάτρεψαν και 

οι αµέτρητοι κριτικοί κινηµατογράφου που ασχολήθηκαν µαζί της, δεν µπόρεσαν ποτέ 

στΑαλήθεια να απαντήσουν µε απόλυτη βεβαιότητα στο ακόλουθο ερώτηµα: ήρθε το 

West Side Story να υπηρετήσει πιστά και µε σεβασµό το κινηµατογραφικό είδος των 

musicals, των µουσικοχορευτικών κωµωδιών δηλαδή, ένα είδος που το 1961, µέτραγε 

ήδη πάνω από τρεις δεκαετίες ζωής; Ή µήπως αποτέλεσε ταινία-σταθµό στην ιστορία 

της έβδοµης τέχνης, όχι µόνο χάρη στα αλησµόνητα µουσικά του κοµµάτια και τις 

αιθέριες χορογραφίες, αλλά και επειδή τόλµησε να προχωρήσει ένα βήµα παραπέρα, 

εισάγοντας την «µουσική τραγωδία», ένα είδος musical λιγότερο παραµυθένιο και 

«χρωµατιστό» και περισσότερο σκληρό και ρεαλιστικό; Δεν είναι ανάξιο λόγου, να 

αναφερθεί, εξάλλου, πως πολύ συχνά το West Side Story χαρακτηρίστηκε 

«κοινωνιολογικό ντοκουµέντο», µεταφρασµένο βέβαια σε όρους τέχνης. 

Όλα ξεκινούν το 1949, όταν ο διάσηµος ήδη χορογράφος και σκηνοθέτης του 

Broadway, Jerome Robbins, προτείνει στον θεατρικό συνθέτη Leonard Bernstein την 

θεατρική µεταφορά του έργου του William Shakespeare, Romeo and Juliet. Με µόνη 

διαφορά, πως το δραµατικό ζευγάρι δεν θα προέρχεται αυτή τη φορά από τα γένη των 

Καπουλέτων και των Μοντέγων, αλλά από οικογένειες διαφορετικών θρησκευτικών 

πεποιθήσεων. Συγκεκριµένα, η διαµάχη θα προκύπτει µεταξύ Εβραίων και 

Καθολικών. Η πρόταση γίνεται αρχικά αποδεκτή µε αρκετό ενθουσιασµό. Η 

δυσκολία, όµως, των συντελεστών να επικεντρωθούν στο σχέδιο αυτό, οδηγεί την 

ιδέα στο «ψυγείο», όπου και µένει για έξι χρόνια. Το 1955 το εγχείρηµα 

δροµολογείται και πάλι, αυτή τη φορά δυναµικά. Η σκέψη της θρησκευτικής διαµάχης 

όµως παύει να είναι ελκυστική. Το «ανανεωµένο» όραµα, θέλει το «Ρωµαίο» να είναι 
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µέλος µίας συµµορίας Αµερικανών δεύτερης γενιάς, ενώ την «Ιουλιέτα» να 

προέρχεται από συµµορία νεοφερµένων Πορτορικανών. Η ιστορία θα διαδραµατίζεται 

στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 50. Το νέο σχέδιο εµπνέει συνθέτη και σκηνοθέτη 

και µε τη συµβολή του Arthur Laurents, θεατρικού συγγραφέα, το West Side Story 

σηκώνει για πρώτη φορά αυλαία στις 19 Αυγούστου του 1955. Έκτοτε δεν έχει 

σταµατήσει να παίζεται, στις µεγαλύτερες σκηνές του κόσµου. 

Έξι χρόνια αργότερα, το Hollywood, «εθισµένο» από καιρό στις κινηµατογραφικές 

µεταφορές µεγάλων επιτυχιών του Broadway υποδέχεται το West Side Story. Mε τους 

Robert Wise και Jerome Robbins, µαζί στο σκηνοθετικό τιµόνι, την προϋπάρχουσα 

µουσική του Berstein και στίχους του Stephen Sondheim, µία νέα σελίδα 

κινηµατογραφικής ιστορίας γράφεται. Στις πρωταγωνιστικές θέσεις λάµπουν οι 

Natalie Wood, στο ρόλο της Maria και ο Richard Breymer, στο ρόλο του Tony, και οι 

δύο επιλεγµένοι λόγο της επιτυχούς θεατρικής τους θητείας. Την παράσταση όµως, 

από τους ντουµπλαρισµένους αστέρες, κλέβουν οι ερµηνείες των δεύτερων, Rita 

Moreno (Anita), George Ckakiris (Bernando) και Russ Tumblyn (Riff). Αρκετά 

µεγάλο µέρος των σκηνών γυρίζεται σε φυσικά τοπία του Manhattan, γήπεδα, 

δρόµους, σοκάκια, προκειµένου να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος ρεαλισµός. 

Το κινηµατογραφικό πια West Side Story, σηµειώνει ρεκόρ στο θεσµό των Oscars 

αφού κερδίζει 10 από τα 11 βραβεία για τα οποία προτάθηκε, µεταξύ άλλων, 

καλύτερης βΑ ανδρικής και γυναικείας ερµηνείας καθώς επίσης και καλύτερης 

ταινίας. Πέρα από τα βραβεία, όµως, εµπλουτίζει την παγκόσµια µουσική κληρονοµιά 

µε αλησµόνητα κοµµάτια, όπως το «Maria» και το «America». Δεν είναι τυχαίο πως ο 

δίσκος µε τη µουσική επένδυση της ταινίας είναι από τους πλέον επιτυχηµένους της 

µουσικής ιστορίας. 

Πέρα από βραβεία και διακρίσεις, λαµπερά ονόµατα και παρασκηνιακές περιπέτειες, 

το West Side Story θεωρείται ένα ανεκτίµητο διαµάντι γιατί στόχευσε µε πραγµατικό 

θράσος στην καρδιά των θεατών. Τύλιξε ακραίες συµπεριφορές, όπως το µίσος για τη 

διαφορετικότητα, τραχιές αλήθειες, όπως η σκληρότητα της ζωής, αλλά και υπέροχα 

συναισθήµατα, όπως η φαταλιστική αγάπη, που µονάχα ο Shakespeare τόλµησε να 

φωτίσει, µε το φανταχτερό, πολύχρωµο περιτύλιγµα, που µονάχα ένα musical µπορεί 
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να προσφέρει. ΓιΑαυτόν ακριβώς το λόγο, ο θεατής συνειδητοποιεί χωρίς καµία 

προετοιµασία, το απέραντο µέγεθος του µίσους αλλά και της αγάπης, όπως µονάχα 

µέσα από την πεζή, οικεία πραγµατικότητα αναδεικνύονται.” 

 

 

West side story 

Κριτική από το Cine.gr: 

Σάββατο 31 Δεκεµβρίου 2011  

“Ο Ρωµαίος και η Ιουλιέτα του Σαίξπηρ σε µιούζικαλ, τοποθετηµένο στις δυτικές 

συνοικίες της µοντέρνας Νέας Υόρκης. Η ταινία που κέρδισε δέκα βραβεία όσκαρ 

από τις έντεκα υποψηφιότητες. Το µιούζικαλ µε τα περισσότερα βραβεία όσκαρ. Ένα 

απ`αυτά για τον ελληνικής καταγωγής George Chakiris που υποδύεται τον αρχηγό της 

πουερτορικανής συµµορίας. Κι εγώ να µην το έχω δει το έργο µέχρι τώρα. Το πρώτο 

δεκαπεντάλεπτο του West Side Story που δεν έχει διαλόγους µε έβαλε κατευθείαν στο 

κλίµα: λίγο η πεντάλεπτη µουσική εισαγωγή, λίγο τα πλάνα από ελικόπτερο που 

διασχίζουν τη Νέα Υόρκη µε κατεύθυνση... δυτικά και λίγο το πρώτο χορευτικό 

κοµµάτι µε τη συµµορία των Jets να κοντράρεται µε τους Sharks και την απίστευτη 

σκηνοθεσία, µε έκαναν να στρογγυλοκαθίσω στη θέση µου και να απολαύσω ένα 

µεγάλο έργο µε εκπληκτικές συνθέσεις από τον Leonard Bernstein και µερικά 

πασίγνωστα πλέον τραγούδια όπως τα "America", "Tonight" & "I Feel Pretty". Χωρίς 

επιπλέον σχόλια, αποτελεί ένα µεγάλο αµερικάνικο έργο κι αυτό σας το λέει ένας που 

δεν είναι θαυµαστής των µιούζικαλ.” 

 

Ζήσης Μπαρτζώκας (5Χ5 on Classic by Zisis: Dancing till the end of... the year!)  

………………………………………………………. 

 

West Side Story – 1961  

“Το West Side Story γυρίζεται µία εποχή που το µιούζικαλ µεσουρανεί και αγαπιέται 

πολύ. Ο µακρύς κατάλογος των µυθικών, για εµάς, παραγωγών των τελών του 50 και 

αρχών του 60 περιλαµβάνει ταινίες όπως τις Singin` In The Rain, Gigi, My fair Lady, 

The king and I, An American in Paris και επιβεβαιώνει ότι εκείνες ήταν πέραν 

αµφιβολίας οι γόνιµες και δηµοφιλείς µέρες του κινηµατογραφικού είδους.  
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Τον Απρίλη του 1962 λοιπόν, το West Side Story, το αδιαφιλονίκητο φαβορί µε τις 11 

υποψηφιότητες, σαρώνει τα αγαλµατίδια της Ακαδηµίας. Το αποτέλεσµα µετρά 10 

βραβεία µεταξύ των οποίων και το καλύτερης ταινίας. Το µιούζικαλ που σπάει τις 

συµβατικές φόρµες των µουσικών ταινιών κερδίζει δικαίως το βραβείο αφήνοντας 

πίσω του ταινίες που κανένα λόγο δεν είχαν να παραπονεθούν για αυτό: Fanny, The 

Guns of Navarone, The Hustler, Judgement in Nuremberg. Ταυτόχρονα 

εξασφαλίζει και στους σκηνοθέτες του το βραβείο της καλύτερης σκηνοθεσίας και θα 

είναι η πρώτη φορά (ίσως και η µοναδική κύριε Ζερβόπουλε) που το βραβείο θα δοθεί 

σε δύο συν-σκηνοθέτες. Μπορεί οι Robbins και Wise να µην ευχαρίστησαν ο ένας τον 

άλλον όταν ανέβηκαν up there, όµως το αγαλµατάκι το µοιράστηκαν και εγώ ακόµη 

και σήµερα παραµένω διχασµένη καθώς, ενώ βρίσκω απολύτως δίκαιη την βράβευσή 

τους, δεν παύει να µε τρώει ότι το αγαλµατάκι εκείνη την χρονιά διεκδικούσε και ο 

Maestro για την Γλυκιά του Ζωή. 

 

Το West Side Story συλλέγει σχεδόν όλα τα βραβεία που επιβεβαιώνουν του ενός 

βραβείου το αληθές. Ήταν η καλύτερη ταινία της χρονιάς: Best Art Direction – Set 

Decoration – Boris Leven, Victor Gangelin, Best Cinametography in Color – 

Daniel Fapp, Best Costume Design – Irene Sharaff, Best Film Editing – Thomas 

Stanford και επίσης Best Music- Saul Chaplin, Johnny Green, Sid Ramin, Irwin 

Kostal και Best Sound- Fred Hynes, Gordon Sawyer.  

 

Απέσπασε, επιπλέον, δύο βραβεία ερµηνείας για τους δευτεραγωνιστές George 

Chakiris και Rita Moreno, οι οποίοι, µαζί µε τον Russ Tamblyn έσωσαν την ταινία 

από ερµηνευτικής πλευράς. Το West Side Story δεν διεκδικεί βραβεία στις κατηγορίες 

των πρώτων ρόλων (βεβαίως η Natalie Wood εκείνη την χρονιά είναι υποψήφια για το 

Splendor in the Grass), άλλωστε εύκολα µπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι οι δύο 

πρώτοι ρόλοι είναι ένα από τα αδύνατα σηµεία του φιλµ. Το δεύτερο είναι οι διάλογοι, 

οι οποίοι- στο πεζό κυρίως µέρος- δεν παρουσιάζουν την αιχµηρότητα των εικόνων. 

Ίσως και για αυτό να χάθηκε το βραβείο του καλύτερου διασκευασµένου σεναρίου. Ή 

µήπως η Ακαδηµία δεν το πολυψειρίζει και τόσο το θέµα? Φυσικά µην υποθέσετε ότι 

αυτές οι αδυναµίες πλήττουν σηµαντικά το σύνολο, καθώς το λυρικό µέρος 
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αποζηµιώνει και µε το παραπάνω. Οι ευφυείς στίχοι του Sidney Sondheim 

προβάλλονται ως οι βασικοί φορείς εξέλιξης της υπόθεσης και κυρίως µέσα απ’ 

αυτούς ασκείται κάθε είδους κριτική στα κοινωνικά στάνταρ της εποχής και στην 

αντιµετώπιση των θεµάτων ρατσισµού.  

 

Παραδόξως ή όχι και τόσο, το West Side Story ενώ καλλιτεχνικά είναι το πλέον 

δικαιωµένο µιούζικαλ (τα 10 όσκαρ είναι αρκετό επιχείρηµα) δεν θα έλεγα ότι 

αποδεικνύεται και το πιο αγαπηµένο των θεατών. Δεν του παραδόθηκε άνευ όρων ο 

θεατής. Αυτός, ο ίδιος που βλέπει και ξαναβλέπει πρόθυµα το Singin in the rain δεν 

χαρίστηκε ιδιαιτέρως στην εµπνευσµένη δουλειά των Robbins/Wise. To γεγονός 

µπορεί να γίνει κατανοητό αν κανείς αναλογιστεί ότι το West Side Story σπάει τις 

ισχύουσες φόρµες. Ενσωµατώνει στο µουσικοχορευτικό του µέρος στοιχεία βίας, 

πρωτόγνωρου πάθους, ανταγωνισµού, µιζέριας, αδιέξοδων συναισθηµάτων, φέρνει 

µπρος στα µάτια µας όχι το Maxim στο Παρίσι (Gigi), ούτε τις ιπποδροµίες του 

Άστορ (My fair Lady), ούτε καν τα παρασκήνια του Hollywood (Singin in the rain) 

αλλά τις φτωχογειτονιές της Νέας Υόρκης, ένα µίζερο αστικό περιβάλλον µέσα στο 

οποίο µία ιστορία αγάπης αδυνατεί να ανθίσει, κάθε προσπάθεια για ισοπέδωση των 

ταµπού αδυνατεί να τελεσφορήσει. Τα µιούζικαλ της περιόδου διαπνέονται από ένα 

feelgood συναίσθηµα το οποίο δεν συναντάται στην εν λόγω ταινία. Ή µάλλον 

καλύτερα, αντικαθίσταται από µία πληθώρα ετερόκλητων συναισθηµάτων που 

εναλλάσσονται καθώς η ιστορία βαδίζει προς το δραµατικό της τέλος. Δεν υπάρχει 

happy end – δεν το περιµένουµε κιόλας- και παρ’ όλο που ο σεναριογράφος δεν 

µπόρεσε να το τραβήξει µέχρι τέλους - όπως θα πρόσταζε το κείµενο πάνω στο οποίο 

βασίστηκε η ταινία, το σεξπηρικό Romeo and Juliet- ωστόσο και µισό µη happy end 

είναι αρκετά βαρύ για έναν θεατή µιούζικαλ.  

 

Υπάρχει µία φράση που λέει η Annita στην Maria και που για µένα είναι ενδεικτική 

της δυναµικής του φιλµ.  

 

- They dance as if the want to get rid of something.  

- What?  

- I don’t know. Maybe too much feeling.  
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Αυτή µοιάζει να είναι και η αλήθεια του φιλµ, το κατόρθωµα των Bernstein /Robbins. 

Να δηµιουργήσουν ένα µιούζικαλ – µείγµα έρωτα, αρχαιοελληνικής τραγωδίας, 

χορού, βίας, τραγουδιού προκειµένου να µας επικοινωνήσουν too much feeling, too 

much of everything. Ή απλώς να το ξεφορτωθούν! Οι Μοντέγοι και οι Καπουλέτοι 

ζωντανεύουν στις οθόνες µας ενσαρκωµένοι από δύο συµµορίες τους Jets και του 

Sharks αντιστοίχως και ναι… έχουν να ξεφορτωθούν πολλά!  

 

Το έργο λοιπόν µεταφέρθηκε στην οθόνη µετά από την επιτυχία που σηµείωσε η 

θεατρική παραγωγή (σκηνοθετηµένη και χορογραφηµένη από τον Robbins) στο 

Broadway όπως συχνά συνέβη και µε άλλες θεατρικές παραγωγές. Ο Robbins ανέλαβε 

την σκηνοθεσία του µουσικοχορευτικού µέρους ενώ ο editor του Citizen Kane και 

βετεράνος των στούντιο Robert Wise, ανέλαβε όλες τις υπόλοιπες σκηνές. Ο Robbins 

αποδείχθηκε ένας σχεδόν ψυχωτικός τελειοµανής που αδυνατούσε να πει cut. Οι 

σκηνές γυρίζονταν και ξαναγυρίζονταν και το αποτέλεσµα εκτός από το να αγγίζει την 

τελειότητα, ήταν ένα µάτσο εξουθενωµένοι χορευτές και ηθοποιοί και ένα budget 

τιναγµένο στον αέρα πολλάκις.  

 

Τελικά, το στούντιο τον απολύει λίγους µήνες µετά την έναρξη της παραγωγής και 

την ταινία ολοκληρώνει ο Wise. Ευτυχώς την στιγµή που ο Robbins απολύθηκε είχε 

ολοκληρώσει το µεγαλύτερο µέρος της δουλειάς του άρα µε ασφάλεια σας δηλώνω 

ότι η ταινία φέρει ανεξίτηλη την σφραγίδα του µεγάλου χορογράφου. To cool, η 

χορευτική ρουτίνα του γκαράζ η οποία στο φιλµ τοποθετήθηκε µετά την µονοµαχία, 

αποτελεί ένα από τα κορυφαία δείγµατα δουλειάς του και µακράν την καλύτερη 

µουσικοχορευτική σκηνή του φιλµ µαζί µε την εισαγωγική σκηνή των Jets (αν και εγώ 

αγαπώ πολύ και την σκηνή του χορού στο γυµναστήριο).  

 

Φυσικά δεν θα µπορούσα να αφήσω ασχολίαστα τα δύο πιο ενεργητικά 

µουσικοχορευτικά αποσπάσµατα, το America και το Gee, Officer Krupke. Και τα δύο 

είναι αναµφισβήτητα τα λυρικά µέρη στα οποία συµπυκνώνεται σχεδόν το σύνολο της 

κοινωνικής κριτικής του φιλµ. Στο America µέσα από την αντιπαράθεση του Nardo µε 

την Annita σχετικά µε την ποιότητα ζωής ενός εµιγκρέ στην Αµερική, ερµηνεύεται µε 

δηκτικό τρόπο το περιεχόµενο του αµερικανικού ονείρου. Ταυτόχρονα η εξαίσια 
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χορογραφία και το χιούµορ που διαποτίζει τους στίχους βοηθούν στο να µη βαρύνει 

καθόλου τον θεατή η σκηνή: “Life is all right in America” - “If you’re all white in 

America” λοιπόν.  

 

Το Gee, officer Krupke! ερµηνευµένο από την συµµορία των Jets τι άλλο παρά 

σχολιάζει τον στρουθοκαµηλισµό της Αµερικής και τον µονοδιάστατο τρόπο µε τον 

οποίο αντιµετωπίζει προβλήµατα όπως οι συµµορίες και οι ακήρυκτοι και κηρυγµένοι 

πόλεµοί τους. Ο Russ Tamblyn είναι εξαιρετικός και σ’ αυτήν την σκηνή όπως και 

στην εισαγωγική της ταινίας, τελειοποιώντας την ελεγχόµενα επιθετική χορογραφία 

και µετατρέποντας την χαρακτηριστική του φωνή - όχι καλή - όµως µε χαρακτήρα, σε 

αποτελεσµατικό µέσο, δικαιώνοντας την απόφαση των συντελεστών να του 

επιτρέψουν να τραγουδήσει µόνος του, κάτι που δεν επέτρεψαν ούτε καν στην Rita 

Moreno που διέθετε τις φωνητικές δυνατότητες. Όλους τους υπόλοιπους ηθοποιούς 

τους ντούµπλαραν ικανοί τραγουδιστές.  

 

Διαπίστωση που µε γυρνάει πίσω στο καστ. Γιατί, εφόσον η Natalie Wood δεν 

µπορούσε να τραγουδήσει, δεν µπορούσε να ερµηνεύσει ικανοποιητικά τον ρόλο, δεν 

έδενε µε τον συµπρωταγωνιστή της, δεν µπορούσε να χορέψει, επιλέχτηκε για τον 

ρόλο? Ένα προφανές miscast. Όµως η Natalie Wood εκείνη την εποχή διαπρέπει στο 

box office και οι συντελεστές της ταινίας δεν µπορούν να φανταστούν ότι το 

πρωτοκλασάτο όνοµα που έλαµψε στα Rebel without a Cause και Splendor in the 

Grass θα αποδεικνύονταν το µόνο σχεδόν τρωτό της σηµείο. Αν το ήξεραν πιθανώς να 

µην προσπερνούσαν την Carol Lawrence, Maria του Broadway που επιθυµούσε 

διακαώς τον ρόλο. Τα ίδια ισχύουν και για τον Beymer. Έδωσε κάποια στοιχεία class 

στον Tony που σίγουρα δεν θα έδινε ο Elvis Presley, αρχική προτίµηση του Wise, 

όµως όχι, καµία χηµεία µε την συµπρωταγωνίστριά του, κανένα τέµπο στην ερµηνεία 

του, καµία σπιρτάδα να ισοφαρίζει τις πανέξυπνες και ζωντανές ερµηνείες των 

Tamblyn, Moreno, Chakiris. Ευτυχώς οι δύο πρωταγωνιστές που αποδεικνύονται λίγοι 

ή µάλλον για να είµαι δίκαιη, λιγότεροι, πλαισώνονται από ηθοποιούς και χορευτές 

που καλύπτουν υπερ το δέον το κενό.  

 

Το West Side Story προξενεί, ίσως ακόµη και σήµερα, έκπληξη και ως µιούζικαλ και 
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ως εκδοχή του σεξπηρικού κειµένου. Και τελικά αν το καλοσκεφτείτε µέχρι το 

αποτέλεσµα της ενασχόλησης του Baz Luhrmann και µε το ένα (Moulin Rouge) και 

µε το άλλο (Romeo and Juliet) να µας αποκαλυφθεί, το West Side Story παραµένει 

ίσως η πιο τολµηρή πρασπάθεια µοντέρνας εκφοράς ενός συµβατικού 

κινηµατογραφικού είδους και σύγχρονης ανάγνωσης της θρυλικής ιστορίας αγάπης.”  

 

Βαθµολογία:  (8/10)  

Άλκηστις Χαρσούλη  

………………………………………………………. 
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Marry Poppins 

Σάββατο 24 Δεκεµβρίου 2011  

“Super-cali-fragilistic-expiali-docious! 

Μια ταινία που δεν είχα κάτσει να δω ποτέ µου, είναι το µιούζικαλ που ακούει στο 

πασίγνωστο όνοµα Mary Poppins. Αυτές τις γιορτές όµως βρήκα την ευκαιρία και 

έγινε κι αυτό! Σίγουρα οι παλιότεροι δεν χρειάζονται τα δικά µου σχόλια για το έργο. 

Οπότε θα ασχοληθούµε µε κάποιες παράπλευρες ιστορίες, όπως το ότι αποτέλεσε την 

πρώτη ταινία µετά τη Χιονάτη και τους 7 νάνους του `37 στην οποία ο Walt Disney 

παραβρέθηκε στην επίσηµη πρεµιέρα της. Ξέρατε επίσης ότι για τον πρωταγωνιστικό 

ρόλο είχαν σκεφτεί αρχικά ότι θα ταίριαζε στην «αυστηρή» Bette Davis; Η Julie 

Andrews, απ`την άλλη, περίµενε να πάρει το ρόλο της Ελάιζα Ντουλίτλ στο Ωραία 

µου Κυρία, αλλά όταν αυτός πήγε ως γνωστόν στην Audrey Hepburn, αποφάσισε να 

συµµετάσχει στο έργο του Ντίσνεϋ. Κάποια στιγµή, ο Robert Wise µε το 

σεναριογράφο Ernest Lehman επισκέφθηκαν το σετ που γυριζόταν η ταινία και, αφού 

είδαν την πρωταγωνίστρια εν δράση, αµέσως σκέφθηκαν να την προσλάβουν για τη 

«Μελωδία της ευτυχίας». Ο σκηνοθέτης Robert Stevenson είχε αρχίσει από πριν αλλά 

και µετά από αυτήν την ταινία ασχολήθηκε σχεδόν αποκλειστικά µε έργα της Disney. 

Η χαρούµενη αυτή οικογενειακή ταινία που υµνεί τη ζωή και τη χαρά ήταν τελικά 

υποψήφια για δεκατρία όσκαρ. Κέρδισε τα εξής πέντε: πρώτου γυναικείου ρόλου 

φυσικά για την υπέροχη Julie Andrews (που έγινε αµέσως παγκόσµια σταρ), ειδικών 

εφέ, µοντάζ, µουσικής και τραγουδιού για το "Chim Chim Cher-ee".” 

 

Ζήσης Μπαρτζώκας (5Χ5 on Classic by Zisis: Christmas Fantasy!)  

………………………………………………………. 

 

Supercaligragilisticexpialidocious!  

“Οι περισσότεροι από εµάς έχουµε, δυστυχώς, προ πολλού αφήσει την εκπληκτική 

εκείνη ηλικία κατά της διάρκεια της οποίας η µαγική αυτή λέξη µας ήταν απολύτως 

κατανοητή. Τώρα λειτουργεί απλώς ως υπενθύµιση των πραγµάτων που είναι 

ουσιαστικά στην ζωή και του χιούµορ που είναι απαραίτητο για να αντεπεξέλθουµε 

στις δυσκολίες της. Και η ταινία είναι πάντα παρούσα και έτοιµη να τα 

επαναπροσδιορίζει.  



	   97	  

 

Λατρεµένο µιούζικαλ, πολυβραβευµένη και λαµπρή στιγµή του πιο µυθικού στούντιο 

στην ιστορία του κινηµατογράφου: του στούντιο της Walt Disney. Σηµάδεψε 

ανεξίτηλα τις καριέρες όλων των συντελεστών της που µε το σύνολο του ταλέντου 

τους έδωσαν πνοή στις παιδικές φαντασιώσεις και όραµα στους µεγαλύτερους.Η 

ταινία αποτελεί την κινηµατογραφική εκδοχή, και για να είµαστε ακριβείς την 

µιούζικαλ εκδοχή, του διάσηµου διεθνώς παιδικού(;) µυθιστορήµατος της P.L. 

Travers(µπορείτε να το αντιληφθείτε ως πρόγονο του Harry Potter - η συγγραφέας 

άλλωστε του Potter βάδισε στα δοκιµασµένα ήδη από την Travers µονοπάτια της 

χρήσης µαγικών στοιχείων στην παιδική λογοτεχνία, για να βάζουµε τα πράγµατα 

στην θέση τους) που συνέλαβε την φυσιογνωµία της πολυαγαπηµένης –και απολύτως 

σοφιστικέ- γκουβερνάντας, το 1934.  

 

30 χρόνια αργότερα ο Walt Disney οραµατίζεται την κινηµατογραφική διασκευή του 

έργου, του οποίου τα δικαιώµατα κρατούσε στα χέρια του. Το εγχείρηµα είναι 

προκλητικό καθώς το studio ετοιµάζεται για µία υπερπαραγωγή µεγάλης διάρκειας 

της οποίας οι απαιτήσεις ξεπερνούν κατά αυτές των 70-80λεπτων ταινιών που κατά 

κύριο λόγο γυρίζονταν µέχρι τότε. Η σκηνοθεσία του έργου ανατίθεται στον Robert 

Stevenson (η καριέρα του κυρίως χαρακτηρίστηκε από φιλµ – παραµύθια που ποτέ 

δεν την απογείωσαν, µία άλλη γνωστή ταινία του είναι το Bedknobs and 

Broomsticks, µεταφορά του βιβλίου της Mary Norton) ο οποίος µε ένα όχι απλώς 

εκλεκτό αλλά κυρίως ταιριαστό επιτελείο συνεργατών έφερε το γνωστό αποτέλεσµα. 

Μία ταινία δηλαδή που έσπασε τα ταµεία και σάρωσε τα academy awards.  

 

Η Mary Poppins είναι µία practically perfect γκουβερνάντα που την φέρνει ο άνεµος 

στο σπίτι των Banks για να αναλάβει την φύλαξη και την διαπαιδαγώγηση των 

παιδιών της οικογένειας. Η οικογένεια - µία τυπική εγγλέζικη οικογένεια του 1910- 

αποτελείται από έναν αυταρχικό και αδιάφορο πατέρα, µία γλυκιά και χωρίς θέληση 

µητέρα που προσπαθεί να ανακτήσει την χαµένη της αυτοπεποίθηση µέσα από την 

εµπλοκή της µε τις περίφηµες σουφραζέτες και δύο παιδιά τον Michael και την Jane 

διψασµένα για στοργή και κυρίως για ενδιαφέρον. Φυσικά απαραίτητη η παρουσία 

του υπηρετικού προσωπικού. Η Mary Poppins συστήνει στα παιδιά κόσµους µαγικούς 
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και τα οδηγεί σε ανακαλύψεις συγκλονιστικές που θα διαµορφώσουν τον τρόπο 

σκέψης τους καθοριστικά. Σύντροφος τους σ’ αυτό το ταξίδι που µοιάζει µε µία 

πρωτόλεια αναζήτηση στοιχείων αυτοσυνειδητοποίησης και αυτογνωσίας, ο Bert, 

ένας καλοκάγαθος πολυτεχνίτης του οποίου η πολύπλοκη σχέση µε την Mary 

εµπεριέχει τον θαυµασµό, την στοργή, την συντροφικότητα αλλά και στοιχεία έρωτα. 

Η απαρχή της σχέσης τους δεν διευκρινίζεται ποτέ ούτε φυσικά και προδιαγράφεται 

το τέλος της.  

 

Για τον ρόλο της θρυλικής γκουβερνάντας επιστρατεύεται η Julie Andrews, νεαρό 

αστέρι του Broadway µε µέλλον στο µουσικό θέατρο –και κινηµατογράφο όπως 

έµελλε να αποδειχθεί- που τελούσε υπό το κράτος τροµερής απογοήτευσης και 

εκνευρισµού καθώς είχε µόλις χάσει τον ρόλο της Elisa Doolittle στο My Fair Lady. Η 

Audrey Hepburn κέρδισε στο φώτο φίνις έναν ρόλο που ίσως δικαιωµατικά ανήκε 

στην η Julie, η οποία τον ερµήνευε και στην σκηνή του Broadway. Η Andrews 

φανερά απογοητευµένη που µία ηθοποιός χωρίς τις δικές της φωνητικές ικανότητες, 

της πήρε τον αβαντοδόρικο ρόλο της ωραίας κυρίας, αναλαµβάνει να φέρει σε πέρας 

τον ρόλο της Mary Poppins µε χαρά. Λαµπρή παρουσία, αστείρευτη εκφραστικότητα 

καθαρή σαν κρύσταλλο φωνή ερµηνεύει έναν academy award winning ρόλο και 

δικαιώνεται. Για την ακρίβεια αποζηµιώνεται µε ένα αγαλµατάκι για την ερµηνεία της 

που θα θυµίζει εσαεί ότι υπήρξε το αδιαφιλονίκητο αστέρι των µιούζικαλ.  

 

Ο Dick Van Dyke, ένας όχι κατεξοχήν κινηµατογραφικός ηθοποιός, δράττεται της 

ευκαιρίας να συνδέσει την µοναδική κωµική του περσόνα µε ένα από τα all time 

classic musicals. Το δίδυµο είναι, αν µη τι άλλο, απολύτως αποδοτικό. Η αξιοπρεπής 

και συγκρατηµένη φιγούρα της Mary Poppins δένει εξαίρετα µε την σαφώς 

επηρεασµένη από τον Stan Laurel (Λιγνό) κινητική προσέγγιση του Bert από τον Van 

Dyke.Ο Dick Van Dyke ένας από τους καθαρόαιµους εκπροσώπους της αµερικανικής 

κωµικής σχολής, δίνει πνοή στον Bert και ταυτόχρονα δηµιουργεί µία εκλεκτή 

καρικατούρα. Αυτήν του γηραιού διευθυντή της Τράπεζας. Η παρουσία είναι σαφώς ο 

συνδετικός κρίκος ανάµεσα στους ηθοποιούς και στα cartoons ( που αυτή την προ 

Rabbit εποχή αιφνιδιάζει). Αξιοµνηµόνευτη η χορευτική ρουτίνα µε τους πιγκουΐνους 

στην ούτως ή άλλως αξιοµνηµόνευτη σεκάνς της εκδροµής στην εγγλέζικη εξοχή.  



	   99	  

 

Ο David Tomlinson ενσαρκώνει τον αυστηρό αλλά και ευαίσθητο πατέρα των παιδιών 

που ανακαλύπτει σταδιακά ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητές του. Ο Tomlinson, 

προσωπικός φίλος του Disney έδεσε την καριέρα του µε το studio και αποτελεί χωρίς 

αµφιβολία έναν από τους πιο αντιπροσωπευτικούς ηθοποιούς χαρακτήρων. Η Mary 

Poppins ήταν αναµφισβήτητα η καλύτερή του στιγµή. Η Glynis Johns ερµηνεύει µε 

χάρη τον ρόλο της σουφραζέτας µητέρας Banks. Η ηθοποιός µε την χαρακτηριστική 

φωνή έµελλε να γίνει γνωστή από αυτόν τον ρόλο που όµως δεν κατόρθωσε να 

αναδείξει τις αρετές της. Πιθανώς η ίδια να προτιµούσε να όφειλε την υστεροφηµία 

της στην ταινία του Zinnemann που της χάρισε και µία υποψηφιότητα για καλύτερη 

ερµηνεία, το Sundowners.  

 

Το φιλµ επενδύθηκε µουσικά από τους αδελφούς Sherman (Richard & Robert) 

µόνιµων συνεργατών του στούντιο. Έγραψαν και τα δεκατέσσερα εκπληκτικά 

τραγούδια του φιλµ και αποκόµισαν για αυτό τους το πόνηµα 2 academy awards για 

best music score και best song (Chim –Chim – Cheree). Φήµες θέλουν την Pamela 

Lyndon Travers να δίνει την ολοκληρωτική της συγκατάθεση για την 

κινηµατογραφική απόδοση του βιβλίου της όταν άκουσε την υπέροχη µουσική των 

δύο αδελφών. Πέραν τούτου οι Sherman έγραψαν ένα τραγούδι που έµελλε να 

στοιχειώσει την ζωή του Disney για τα δύο επόµενα και τελευταία χρόνια της ζωής 

του, το Feed the birds. Αυτός ο ύµνος στην ανθρωπιά άγγιξε τον επικεφαλής του 

στούντιο – οι Ερινύες πάντοτε έχουν την τελευταία λέξη- και λέγεται ότι το άκουγε 

κάθε µέρα µέχρι το τέλος της ζωής του που δεν ήταν και µακριά. 

 

Οι Marc Breaux και Dee Dee Wood θα εµπνευστούν από την µουσική τις ιδιαίτερες 

χορογραφίες του φιλµ, στις οποίες αποτυπώνεται πλήρως η κωµική διάσταση των 

ηρώων. Οι δύο χορογράφοι θα ξανασυνεργαστούν µε την Andrews στην Μελωδία της 

Ευτυχίας µε εξίσου λαµπρά αποτελέσµατα. Η Mary Poppins είναι ένα παραµύθι για 

µικρούς και µεγάλους.  

 

Πέραν του διασκεδαστικού περιτυλίγµατος, διαθέτει µηνύµατα που η ανάγνωσή τους 

απαιτεί µία δεύτερη λίγο πιο διεισδυτική µατιά. Το φιλµ έχει την εξής ιδιοµορφία. 
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Ενώ µοιάζει να παρουσιάζει την εγγλέζικη κοινωνία του 1910, όταν η αυτοκρατορία 

ήταν ακόµη δυνατή και οι άνδρες καλά κρατούσαν τα σκήπτρα της εξουσίας τους 

εντός και εκτός σπιτιού, στην πραγµατικότητα οι πολιτικές και κοινωνικές του 

προεκτάσεις αναφέρονται στην αµερικανική κοινωνία του 1960 που βιώνει µία 

επανάσταση σαρωτική σε ότι αφορά τις σχέσεις των ανθρώπων, είτε πρόκειται για 

γονείς και παιδιά είτε πρόκειται για ερωτικές σχέσεις. Το κατεστηµένο θεωρεί 

επικίνδυνους τέτοιους κλυδωνισµούς και η ταινία αποτελεί µία απεγνωσµένη 

προσπάθεια να ενισχυθεί ο θεσµός της οικογένειας που αµφισβητείται τα µάλα κατά 

την δεκαετία του 60. Ο θεσµός της οικογένειας οφείλει να παραµείνει αλώβητος και 

να σταθεί στο ύψος του, ει δυνατόν και χωρίς δεκανίκια!  

 

Τελικά, ανεξάρτητα από το πόσο αθώα και απολιτικά µπορεί να µοιάζουν τα φιλµ του 

Disney δεν παύουν να καταφεύγουν σε συγκεκριµένη ιδεολογική προπαγάνδα, 

κλίνουσας κυρίως προς το καπιταλιστικό µοντέλο κοινωνίας το περίφηµο american 

dream. Παράλληλα όµως µε αυτήν την προπαγάνδα παραµένουν ορατά και στοιχεία 

επανάστασης που στόχο έχουν να αφυπνίσουν τους θεµατοφύλακες της αµερικανικής 

κοινωνίας. Θίγονται µε λεπτότητα ζητήµατα ισότητας των δύο φύλων ( προσέξτε ότι η 

Mary Poppins διατηρεί µία άτυπη κόντρα µε τον πατέρα των παιδιών που τα 

παραµελεί εστιάζοντας το ενδιαφέρον στα πράγµατα που συντηρούν την εξουσία του 

όχι όµως και µε την µητέρα τους που τα παραµελεί για να διεκδικήσει τα δικαιώµατά 

της), ζητήµατα σωστής διαπαιδαγώγησης των παιδιών, ζητήµατα που αφορούν τα 

τρωτά της καπιταλιστικής κοινωνίας και του τραπεζικού συστήµατος, ζητήµατα 

ανθρωπιάς. Η ταινία κρούει κώδωνες.  

 

Η οικογένεια θα σωθεί ως θεσµός µόνο αν αφουγκράζεται τις ανάγκες των µελών της. 

Πόσο επίκαιρο φαντάζει το µήνυµα και πόσο γλυκά µας κάνει να νιώθουµε η 

αλλόκοτη γκουβερνάντα των παιδικών µας χρόνων.” 

 

Βαθµολογία:  (8/10)  

Αλκηστις Χαρσούλη  

………………………………………………………. 
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Mary Poppins 

Κριτική από: Μίλτος Σαλβαρλής, Hitech 

“Κλασική ταινία, βραβευµένη µε 5 Όσκαρ, που κέρδισε την αγάπη µικρών και 

µεγάλων µέσα από την ιστορία µιας... ουρανοκατέβατης γκουβερνάντας που 

επαναφέρει την τάξη, την αγάπη και την πατρική στοργή σε µία οικογένεια Εγγλέζων. 

Χρώµατα, εµπνευσµένα και εντυπωσιακά εφέ που θέλουν ηθοποιούς να χορεύουν ή 

να συνοµιλούν µε κινούµενα σχέδια, τραγούδια, πραγµατική ευφορία. Ο παιδόκοσµος 

την αγκάλιασε, ορισµένοι όµως στάθηκαν σκεπτικοί ως προς το µοντέλο και τα 

"αντιδραστικά" µηνύµατα που περνάει στο κοινό και κυρίως το µισογυνισµό της. Η 

έκδοση DVD περιοχής 2 περιέχει την ταινία στο σχεδόν αυθεντικό της πλαίσιο, µε 

εικόνα πολύ καλής ποιότητας (όχι πλήρους ανάλυσης) και ήχο ψηφιακό 5.1 για την 

αγγλική εκδοχή. Η επεξεργασία της πρωτότυπης στερεοφωνικής µπάντας δεν 

συναγωνίζεται βεβαίως τις καινούργιες και σχεδιασµένες ειδικά για έξι κανάλια, 

ορισµένα τραγούδια όπου η φωνή έχει τοποθετηθεί στο κέντρο ακούγονται ψεύτικα, 

αλλά σε γενικές γραµµές το άκουσµα είναι ευχάριστο. Πέρα από επιλογή σκηνών, 

γλώσσας και υποτίτλων, τα µενού δεν περιέχουν έξτρα υλικό. Δυστυχώς, και αυτή η 

ταινία µοιράζεται και στις δύο όψεις του δίσκου.” 
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My Fair Lady 

Γράφει: ΝΊΚΟΣ ΑΡΟΎΚΑΤΟΣ 

“Όταν µια ταινία παίρνει 8 Oscar ανάµεσα και αυτό της καλύτερης ταινίας δύσκολα 

κάποιος να βρει κάποιο ψεγάδι σε αυτήν. Χρειάστηκαν 5.000.000. δολάρια και µήνες 

δουλειάς από ειδικούς ενδυµατολόγους, κατασκευαστές σκηνικών, ντεκορατέρ και 

πλήθος άλλων ανθρώπων που συνέβαλαν για να πραγµατοποιηθεί αυτή η 

υπερπαραγωγή των Warner Bros Studio.Όσα έπρεπε τελικά έγιναν µε τελειότητα σε 

όλους τους τοµείς ώστε η ταινία να αντεπεξέλθει στην τεραστία φήµη και επιτυχία του 

θεατρικού έργου που είχε παιχθεί σε αρκετές µεγαλουπόλεις του κόσµου. 

Η υπόθεση του έργου δεν µπορεί να χαρακτηριστεί πρωτότυπη αφού στηρίζεται στο 

γνωστό κλισέ της µεταµόρφωσης σε πρόσωπο της ηµέρας ενός ασήµαντου ανθρώπου 

µε την βοήθεια των «ειδικών» ιστορία που συναντάµε πολλές φορές τόσο στο 

χολυγουντ όσο και στις «δικές» µας ελληνικές ταινία του 60. 

Έτσι στην συγκεκριµένη ταινία µια πλανόδια ανθοπώλης, η Ελάιζα, µετατρέπεται από 

έναν µισογύνη καθηγητή γλωσσολογίας σε µια κύρια της υψηλής κοινωνίας.Ο λόγος 

απλός αφού ο καθηγητής θέλει να αποδείξει στον απόστρατο συνταγµατάρχη φίλο του 

ότι η κοινωνική τάξη του ατόµου καθορίζεται από το στυλ και την ικανότητα λόγου 

µε άψογη προφορά. Έτσι βάζει στοίχηµα µε τον στρατιωτικό φίλο και συγκάτοικο 

του, ο οποίος υποστηρίζει οικονοµικά το όλο εγχείρηµα, ότι η απλή αυτή ανθοπώλης 

θα γίνει δεκτή στις υψηλές κοινωνικές τάξεις του Λονδίνου µετά την "µεταµόρφωσή" 

της. 

Αν και αρχικά ο Rex Harrison ήθελε για το ρόλο της Ελάιζα την Julie Andrews, µε 

την οποία είχε παίξει το συγκεκριµένο µιούζικαλ στο θέατρο, υποχώρησε κατόπιν 

πιέσεων της παραγωγής που προτιµούσε την Adrey Hepburn για τον συγκεκριµένο 

ρόλο. Η Hepburn παρά όλες προσπάθειες που έκανε δεν µπόρεσε να αντεπεξέλθει στο 

µουσικό κοµµάτι της ταινίας αφού από φωνή δεν ήταν και ότι το καλύτερο έτσι για τις 

ανάγκες των τραγουδιών ντουµπλαρίστηκε φωνητικός από τη Marni Nixon, η οποία 

τραγουδά και στη θέση της Deborah Kerr στο Ο Βασιλιάς κι Εγώ. 

Αυτό το γεγονός στέρησε τελικά από την Hepburn και το Oscar Α γυναικείου ρόλου. 

Παρόλο το παραπάνω παρασκήνιο, το οποίο άλλωστε δεν αλλοιώνει και το 
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αποτέλεσµα της συνολικής προσπάθειας, η ταινία είναι απλά ένα αριστούργηµα. 

Αρτιότατο µουσικά µε πασίγνωστες µελωδίες, πλούσιο σε σκηνικά και κοστούµια και 

υπέροχα καπελά στην σκηνή του ιππόδροµου, και µε ευφυέστατους και µοναδικούς 

χαρακτήρες που συγκροτούν ένα συµπαγές καλοδουλεµένο και καλοστηµένο σύνολο. 

Ιδιαίτερη δουλειά έχει γίνει και στα γλωσσολογικά στοιχεία της ταινίας αφού ο κάθε 

χαρακτήρας ανάλογα µεν την ταξική του προέλευση έχει και διαφορετική προφορά. 

Προσέξτε ιδιαίτερα την προφορά της Ελάιζα πριν και µετά την µεταµόρφωση της. 

Όλα τα παραπάνω αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία όταν και η απόδοση τους από το DVD 

στην οθόνη µας και το στερεοφωνικό µας γίνονται µε άριστη ποιότητα εικόνας και 

ήχου. Έτσι λοιπόν οποίος αποκτήσει την συγκεκριµένη ταινία θα χορτάσει από την 

υπέροχη εικόνα και κρυστάλλινο 5.1 ήχο που µεταφέρει άριστα στο ηχοσύστηµα µας 

το µουσικό περιβάλλον της ταινίας. Μοναδικό ψεγάδι της έκδοσης είναι δυστυχώς, τα 

µειωµένα extra της ευρωπαϊκής έκδοσης σε σχέση µε την αµερικάνικη έκδοση 

περιοχής 1, κάτι που δυστυχώς το συναντάµε αρκετά συχνά. 

Ακόµα και αν δεν σας αρέσουν τα µιούζικαλ ή σας κουράζουν, συνιστώ την 

παραπάνω ταινία ανεπιφύλακτα, άλλωστε ποιος δεν θα λάβει σοβαρά υπόψη του τα 8 

Oscar που κέρδισε;” 

………………………………………………………. 

My Fair Lady - Κριτική 

Μίλτος Σαλβαρλής, Hitech 

“Αφθονο παρασκήνιο συνοδεύει την εν λόγω παραγωγή. Ανάµεσα σε πολλά, λέγεται 

ότι ο Χάρισον ήθελε στο πλευρό του τη Τζούλι Αντριους, µε την οποία έπαιξε το 

µιούζικαλ στο Μπρόντγουεϊ, αλλά οι παραγωγοί προτίµησαν τη λεπτεπίλεπτη και 

ελαφρώς γαλαζοαίµατη Χέπµπουρν, παρά το γεγονός ότι από φωνή ήταν... ψάρι. Η 

Μάρνι Νίξον ανέλαβε να τη ντουµπλάρει στο τραγούδι, αλλά η κινηµατογραφική 

κοινότητα το "κράτησε" χαρίζοντας µεν άφθονα Όσκαρ στην ταινία, όχι όµως και του 

Α΄ Γυναικείου Ρόλου. Το "Ωραία µου Κυρία" είναι από τα ωραιότερα µιούζικαλ όλων 

των εποχών, λαµπερό, αστείο, συγκινητικό, µε αξέχαστους χαρακτήρες, πασίγνωστα 

τραγούδια, κοστούµια κορυφαίας σχεδίασης, και η ψηφιακή του µορφή -από 

αποκατεστηµένη κόπια- σκέτος πειρασµός. Η καινούργια ευρωπαϊκή έκδοση DVD (2 
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δισκοι) περιέχει αρκετά επιπλέον έξτρα από την παλαιότερη. Η πλήρους ανάλυσης 

εικόνα παραµένει εκτυφλωτική, ο ψηφιακός εξακάναλος ήχος αναδεικνύει τη µουσική 

και τα τραγούδια. Πάντα ένα must για κάθε συλλογή.” 

………………………………………………………. 

My Fair Lady - Κριτική 

Removed 

“Τριάντα χρόνια µετά την πρώτη έκδοση του Ωραία µου Κυρία, η Fox αποφάσισε να 

την επανεκδώσει σε προσεγµένη συντηρηµένη κόπια. Το αποτέλεσµα είναι υπέροχο. 

Η ταινία των πολλών Οσκαρ, µε τα υπέροχα µουσικά κοµµάτια και την άψογη 

αγγλική προφορά, µας θυµίζει ότι η πρόταση της δεκαετίας του '60 ήταν ότι το στιλ 

και η γλώσσα καθορίζουν τις κοινωνικές τάξεις. Μια φτωχή και αγράµµατη 

ανθοπώλις µεταµορφώνεται σε µεγάλη Κυρία από έναν παθιασµένο γλωσσολόγο, ο 

οποίος, όπως και ο Πυγµαλίων, εντέλει ερωτεύεται το δηµιούργηµά του. Οι διαφορές 

των κοινωνικών δεδοµένων των δύο πρωταγωνιστών που θα ερωτευθούν ο ένας τον 

άλλο, είναι σαφείς. Ο καθένας θα µάθει στον άλλο συµπεριφορές που µέχρι τότε του 

ήταν άγνωστες, και θα βγουν και οι δύο κερδισµένοι. Ετσι, η αστική τάξη ενώνεται µε 

το λούµπεν προλεταριάτο και η αµερικανική συνείδηση της εποχής συµφιλιώνεται µε 

τις νέες τάξεις που έχουν πλέον διαµορφωθεί. Εξάλλου, το χορευτικό κοµµάτι του 

πατέρα της Ελάιζα, που υµνεί την τύχη και την άρνηση της εργασίας δίνοντας 

συγχρόνως τα φιλοσοφικά µαθήµατα στον καθηγητή Higgins για την αξία του µέτρου 

στην απόκτηση χρήµατος, αλλά και η τελική ανταµοιβή του πατέρα από τη ζωή 

προσπαθούν να συµφιλιώσουν το µέσο Αµερικανό µε την τύχη του και την κακοτυχία 

του. Ο Rex Harrison ήθελε για το ρόλο της Ελάιζα την Julie Andrews, µε την οποία 

είχε συνεργαστεί στο θεατρικό ανέβασµα, αλλά η παραγωγή προτίµησε τη Hepburn. 

Η Hepburn παρά τις φιλότιµες προσπάθειες που έκανε να µάθει και να αποδώσει 

σωστά τα µουσικά µέρη, αντικαταστάθηκε από τη Marni Nixon, η οποία τραγουδά και 

στη θέση της Deborah Kerr στο Ο Βασιλιάς κι Εγώ. Ο ήχος αποκαλύπτει σε διάφορα 

σηµεία τη "στουντιακή" του προέλευση αλλά η σκηνή της ιπποδροµίας είναι έξοχη 

ηχητικά στη stereo εκδοχή της, αν και η κόπια σε βίντεο, γενικότερα, έχει κάποια 

µικροπροβλήµατα.”  
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The Sound of music 

- Κριτική από το Cine.gr: 

“Ίσως η ιδανικότερη και συνάµα οµορφότερη ταινία που κάποιος θα έπρεπε να δει 

µέσα στην σηµειολογία (και το εννοώ) και την ιδιαιτερότητα των γιορτινών αυτών 

ηµερών είναι η Μελωδία της Ευτυχίας… Μια ταινία τρισευτυχισµένη και 

διαφορετική, γεµάτη ζωντάνια και χαρούµενα τραγουδάκια που δε χρειάζεται να 

ξέρουµε το γιατί και πώς, αλλά που απλά µπορούν να µας ταξιδέψουν γλυκά… Και 

αλήθεια πόσο σηµαντικό είναι αυτό σε µια εποχή κυνική και σκληρή, να µπορούµε να 

αποδράσουµε που και που και να ανασαίνουµε ευτυχία, τέτοια που οι εικόνες και οι 

ήχοι της «µελωδίας» µπορούν εγγυηµένα να µας εµφυσήσουν… και είναι κάτι που 

είτε το παραδεχόµαστε είτε όχι, τόχουµε ανάγκη… Ταξιδάκι λοιπόν...  

 

Αρχικά, να πω ότι η ταινία βασίστηκε στο πολύ επιτυχηµένο µιούζικαλ των Richard 

Rogers (συνθέτης) και Oscar Ηammerstein II (στιχουργός) των οποίων η δουλειά είχε 

ξαναβρεί πρόσφορο έδαφος στο Hollywood µε ταινίες όπως το «Oklahoma!» το 1955 

και το «South Pacific» το 1958… Παρόλα αυτά η ιστορία που επένδυσαν µουσικά οι 

δυο δηµιουργοί χρωστάει την απαρχή της στο βιβλίο της Maria von Trapp, The Story 

of the Trapp Family Singers του 1949 στο οποίο εξιστορείται η αληθινή ιστορία της 

οικογένειας von Trapp στην Αυστρία τα χρόνια του πόλεµου στη δεκαετία του 30’ 

παράλληλα µε τη γνωριµία της Μαρίας και του αυστριακού αξιωµατικού von Trapp…  

 

Η ταινία εστιάζει στο πρόσωπο της χαµογελαστής Μαρίας που ενσαρκώνεται 

χαρισµατικά από τη Julie Andrews…Σε αυτή τη «µεταµοντέρνα σταχτοπούτα» η 

Μαρία ξεκινά ως µια «διαφορετική» καλόγρια που η ζωντάνια και η επαναστατική και 

χαρούµενη της φύση αναγκάζουν τις ηγουµένες στο µοναστήρι να την δώσουν ως 

γκουβερνάντα για τα 7 παιδία του αυστριακού αξιωµατικού von Trapp… Σε ένα 

αχανές σπιτικό που όµως επικρατεί στρατιωτική πειθαρχία η Μαρία αναλαµβάνει 

αµέσως δράση και παρά τις δυσκολίες προσπαθεί να µεταδώσει την ευτυχία της µέσα 

από τις µελωδίες και τη µουσική… Η Μαρία καταφέρνει µε τη θετική της άποψη για 

τη ζωή να ζωντανέψει όχι µόνο τα παιδιά αλλά και να απαλλάξει τον πατέρα τους από 

το στιβαρό και σοβαρό του προσωπείο…Παράλληλα όµως, ο πόλεµος είναι προ των 

πυλών και η οικογένεια αναγκάζεται να προσπαθήσει να αποδράσει από την Αυστρία 
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που από ώρα σε ώρα θα πέσει στους Γερµανούς…  

Η Μελωδία της Ευτυχίας είναι µια απαράµιλλα ζεστή και χαρούµενη ταινία… Και 

έχει ένα µυστικό, είναι µια διαχρονική ταινία που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες µε 

την ίδια άνεση και είναι από τις παλιές κλασσικές ταινίες που µπορούσε µια ολόκληρη 

οικογένεια να παρακολουθήσει µαζί και να ψυχαγωγηθεί… Σηµατοδότησε όµως και 

µια εποχή, καθώς είναι ίσως η πιο πετυχηµένη από αυτές αλλά και η τελευταία πριν το 

σινεµά γίνει πιο ρεαλιστικό και λιγότερο παραµυθένιο…  

 

Η επιτυχία της βέβαια είναι συγκλονιστική… Πρώτον, τα πολλά βραβεία, τα Όσκαρ 

καλύτερης ταινίας το 1965, όπως και σκηνοθεσίας, µοντάζ, µουσικής µεταφοράς και 

ήχου (ενώ προτάθηκε για πολλά αλλά µεταξύ των οποίων και α’ γυναικείου ρόλου και 

φωτογραφίας) και τα πολλά άλλα βραβεία σε άλλους θεσµούς… Δεύτερον, το γεγονός 

ότι ήταν για 4 ολόκληρα χρόνια στις αίθουσες στην Αµερική (1965-1969) και η ταινία 

µε το µεγαλύτερο τζίρο από όλες τις αντίστοιχες ταινίες το διάστηµα 1965-1968 στη 

χώρα!… Όµως περισσότερο από όλα, η διαχρονικότητα της στον βαθµό του πόσο 

δηµοφιλής είναι την κάνει να ξεχωρίζει και η «αθανασία» της είναι ίσως το ζενίθ της 

επιτυχίας της…”It’s a classic..”…  

 

Πραγµατικά, τα µέγιστα στην επιτυχία της συνέβαλαν οι δυο υπεύθυνοι του µουσικού 

της µέρους που µιας και µιλάµε για µιούζικαλ είναι στοιχειώδες… Προσωπικά, αυτό 

που έκαναν για µένα είναι επίτευγµα… Οι µελωδίες είναι τόσο προσεγµένες και 

πανέµορφα διανθισµένες και δοσµένες που αµφιβάλλω αν υπαρχουν τόσο 

«κολλητικές» µελωδίες σε άλλη ταινία ποτέ… Είναι µαγικό το πώς συνοδεύουν τη 

µνήµη σου και ειλικρινά είναι πανέξυπνη η δουλειά των Rogers και Hammerstein και 

επιτυγχάνει το σκοπό της στο έπακρο…  

 

Όσο για τη σκηνοθεσία, ανήκει στον Robert Wise ο οποίος χειρίζεται θαυµάσια το 

υλικό του κάνοντας µια ταινία που δεν είναι µόνο τραλαλά αλλά έχει µαεστρική 

δραµατουργία και ενώ έχει µεγάλη διάρκεια έχει πανέµορφο ρυθµό και σπουδαίες 

κορυφώσεις… Ο Wise «ευθύνεται» και για το σπουδαίο West Side Story όπου όπως 

και εκεί έτσι και εδώ, screenplay έχει κάνει ο Ernest Lehman, ο οποίος απέσπασε πολύ 

καλά σχόλια για τη δουλεία του και στη «Μελωδία»…  
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Το αστέρι που άρχισε να λάµπει στο Mary Pοppins µόλις ένα χρόνο νωρίτερα, 

επελέχθη εδώ ως νέα και ανερχόµενη και στο ρόλο της Μαρίας είναι παραπάνω από 

καταπληκτική… Η παρουσία της γεµίζει το κάδρο και και η ερµηνεία της 

µαγνητίζει… Αναδεικνύει εξαιρετικά το ρόλο της και µεταδίδει τη ζωντάνια της και 

την ευτυχία της απλόχερα στην ταινία και µοιραία σε µας… Το καταπληκτικό 

ξεκίνηµα της καριέρας της δεν είχε ανάλογη συνέχιση δυστυχώς…  

 

Ευτυχώς… κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το παρασκήνιο της ταινίας και όχι 

µονο…  

 

Αρχικά ήταν να τη σκηνοθετήσει ο William Wyler, αλλά είχε διαφορετική οπτική για 

το φιλµ όποτε ίσως καλύτερα…;-)  

 

Κατά τη διάρκεια της σκηνής µε το τραγούδι «sixteen going on seventeen” η 

κουκλίτσα Charmian Carr (Liesl στην ταινία), που τόσο χαριτωµένα δείχνει στην 

ταινία ότι πηδούσε από παγκάκι σε παγκάκι, στην πραγµατικότητα µια φορά έπεσε και 

η σκηνή ολοκληρώθηκε µε επιδέσµους στο πόδι της που καλύφθηκαν επιµελώς µε 

µακιγιάζ… Η µικρή Debbie Turner (Marta στην ταινία) έβγαλε κάποια δόντια στη 

διάρκεια των γυρισµάτων τα οποία για τις ανάγκες της ταινίας αντικαταστάθηκαν µε 

ψεύτικα…  

 

Η Julie Andrews πήρε 225.000 δολάρια για την ταινία, ενώ η Mary Martin 

(πρωταγωνίστρια στη θεατρική έκδοση της «µελωδίας») ως παραγωγός πήρε 

80.000.000 δολάρια…  

 

Δυο χρόνια πριν το έργο ανέβει στο Broadway και πριν προφανώς βγει στη µεγάλη 

οθόνη, η Paramount αγόρασε τα δικαιώµατα του βιβλίου της Maria von Trapp µε 

πρόθεση να χρησιµοποιήσει την Audrey Hepburn ως Μαρία… Η Hepburn αρνήθηκε 

και η Paramount απέσυρε τα σχέδια της… Ανάµεσα στα παιδάκια που προτάθηκαν να 

κάνουν τα von Trapp-άκια ήταν και ο Kurt Russell και ο Richard Dreyfuss… 

Απορρίφθηκαν… Ο Richard Dreyfuss δεν µπορούσε να χορέψει…  
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Στην σκηνή προς το τέλος, όπου η Μαρία και ο αξιωµατικός ήταν αντικριστά στην 

αυλή, η Julie Andrews είχε νευρικό γέλιο καθώς δεν µπορούσε να τραγουδήσει τόσο 

κοντά στο πρόσωπο του Christopher Plummer που τον υποδυόταν και τελικά ο 

σκηνοθέτης αναγκάστηκε να τους βάλει στη σκιά ώστε να φαίνονται σκοτεινές οι 

φιγούρες τους και να µη φαίνονται τα γέλια της Andrews…  

Στη σκηνή που οι von Trapp σπρώχνουν το αυτοκίνητο για να ξεφύγουν από τους 

ναζι, από την άλλη υπαρχουν 6 εύσωµοι ντόπιοι που τραβάνε το αυτοκίνητο ώστε να 

κινηθεί…  

 

Οι Sean Connery και ο Richard Burton ήταν υποψήφιοι για το ρόλο του 

αξιωµατικού…  

 

Η µικρή Gretl (Kym Karath) δεν µπορούσε να κολυµπήσει, έτσι στην σκηνή όπου 

πέφτουν από τη βάρκα, το σχέδιο ήταν να πέσει µε τη Μαρία ώστε να την πιάσει… 

Στο γύρισµα όµως, οι δυο έπεσαν εκατέρωθεν της βάρκας και έτσι ένα µέλος του 

συνεργείου έπεσε στο νερό και την έσωσε…  

 

Αργότερα, η µικρή Kym έκανε εµετό πάνω στην Heather Menzies (Louisa στην 

ταινία)  

 

… Είναι µια από τις ελάχιστες ταινίες της Fox, στην οποία δεν ακούγεται το κλασσικό 

ηχητικό της σήµα πριν αρχίσει η ταινία, έτσι η ταινία αρχίζει αµιγώς µε τη µουσική 

της…  

 

Όταν η ταινία πρωτοπρoβλήθηκε στη Γερµανία, 1/3 της ταινίας λογοκρίθηκε καθώς 

περιείχε πολλές σκηνές µε ναζί…Αργότερα, µε επέµβαση της Fox και η Γερµανία είδε 

τη γνωστή κοπιά…  

 

Υγ: Η νέα έκδοση για dvd παρόλο που δεν το περίµενα, δίνει νέα διάσταση στη 

µαγεία του φιλµ που µέχρι τώρα είχα δει µόνο στην τηλεόραση… Η απεικόνιση σε 

σινεµασκόπ όπως και ο surround ήχος το µετατρέπουν ακόµα περισσότερο σε 

αξεπέραστη εµπειρία…Αν ακόµα και αυτό δε σας έπεισε να την (ξανά)δείτε τότε 
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εσείς θα χάσετε µια ευκαιρία να ξανανιώσετε παιδιά έστω και για λίγο…και αυτό 

είναι από µόνος του λόγος να την (ξανά)δείτε…” 

 

Μιχάλης Χαραλαµπάκης  

………………………………………………………. 

 

The Sound of music 

Επεξήγηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών 

Κριτική από: Removed 

“Από τα πιο δηµοφιλή µιούζικαλ όλων των εποχών. Η Julie Andrews καταπληκτική, ο 

Plummer γοητευτικότατος και τα παιδιά υπέροχα. Την ιστορία λίγο έως πολύ όλοι τη 

θυµόµαστε, αλλά παραµένει πάντα δροσερή και ευχάριστη, ακόµη και σήµερα. Οι 

κώδικες του µιούζικαλ εδώ είναι σαφείς και άκρως χρησιµοποιηµένοι. Συναντάµε το 

σχήµα των αντιθέτων, αρσενικού/θηλυκού, αλλά και παράλληλα ζεύγη. Αντίθετα 

θηλυκά: σεµνή, χαρούµενη, µητρική/αστή, πλούσια, ξελογιάστρα, µη µητρική. 

Αντίθετα αρσενικά: ακέραιος, πλούσιος, οικογενειάρχης, σταθερός/ελαφρύς, εργένης, 

ανεύθυνος, φτωχός. Όλοι όµως τελικά παρουσιάζουν τον καλό χαρακτήρα που ο 

καθένας µας -σύµφωνα µε την αµερικανική κοινωνία της δεκαετίας του '60- κρύβει 

µέσα του. Συγχρόνως, εδώ αποκαλύπτεται πλήρως η αντίθεση 

εργατικότητας/διασκέδασης, βασικό στοιχείο των αντιθέτων του µιούζικαλ. Επειδή το 

κοινό τότε δεν ήθελε να νιώθει ότι χάνει το χρόνο του στον κινηµατογράφο, η 

διασκέδαση ενσωµατώνεται σε όλα τα λαϊκά θεάµατα ως απαραίτητο στοιχείο της 

ζωής. Οι νέες ιδέες και σε αυτή την ταινία έρχονται από τη γυναίκα. Το νέο πρότυπο 

σκιαγραφείται και ζητά µιµητές. Ο γάµος, όπως στα περισσότερα µιούζικαλ, 

κατοχυρώνει τη συνένωση των διαφορετικών αξιών, που θα δηµιουργήσουν τη νέα 

αµερικανική τάξη πραγµάτων. Η Julie Andrews, µόλις την προηγούµενη χρονιά είχε 

κερδίσει το Όσκαρ ερµηνείας από την Audrey Hepburn, για την ερµηνεία της στη 

"Mary Poppins". Κατοχυρώνεται µε την υπέροχη φωνή της και η γνωστή µας πλέον 

Marni Nixon που δεν την αντικαθιστά στο τραγούδι, αλλά κάνει την πρώτη της 

κινηµατογραφική εµφάνιση στο ρόλο της αδελφής Σοφίας. Πρόκειται για ένα 

µιούζικαλ που δεν είναι ποτέ στατικό, ούτε στην εσωτερική δράση ούτε στις κινήσεις 

της µηχανής και δίκαια ο Robert Wise τιµήθηκε µε το Όσκαρ σκηνοθεσίας.”
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The Rocky Horror Picture Show 

Κριτική από το Cine.gr: 

Dr. Frank: "Even a smile makes my face ache..."  

“Η ιστορια της γενεσης του Rocky Horror, ειναι πλεον η ιστορια της γενεσης ενος 

θρυλου. Στις αρχες της δεκαετιας του ’70, ο θεατρικος ηθοποιος Richard O` Brien µε 

συµµετοχες σε παραγωγες οπως το Jesus Christ Superstar και Hair, αποφασισε να 

γραψει ενα θεατρικο εργο που θα αποτελουσε φορο τιµης στα µεταµεσονυχτια B-

movies µε τα οποια µεγαλωσε και θα συνοδευοταν απο πιασαρικες ροκ µελωδιες 

δικης του συνθεσης. Ετσι δηµιουργηθηκε το The Rocky Horror Picture Show, που 

ανεβηκε στο Λονδινο το 1973, αποσπωντας αρκετα καλες κριτικες απο 

διακεκριµενους επαΐοντες και κερδισε τον τιτλο του Καλυτερου Μιουζικαλ για το 

1973. Το εργο πηγαινε τοσο καλα, που τα δικαιωµατα για την ταινια κατοχυρωθηκαν 

και η παραγωγη της ξεκινησε σχεδον ενα χρονο αργοτερα, τον Οκτωβρη του 1974.  

 

Η κινηµατογραφικη εκδοχη τιτλοφορηθηκε The Rocky Horror Picture Show και 

κυκλοφορησε το 1975, για να αποτυχει παταγωδως στα ταµεια. Αν εφταιγε η 

αδυναµια της Fox να προωθησει την ταινια στο σωστο κοινο, η αν το κοινο δεν ηξερε 

ακριβως πως να αντιµετωπισει την ταινια, δεν διευκρινιστηκε ποτε, η ουσια οµως 

ειναι οτι πατωσε... Οποιοδηποτε κι αν ηταν το συστατικο του θεατρικου που ειχε 

κερδισει το κοινο, φαινεται οτι δεν ειχε περασει στην ταινια και η Fox γρηγορα την 

απεσυρε απο τις αιθουσες.  

 

Ενα χρονο αργοτερα, κατι µαγικο αρχισε να συµβαινει. Μικρος αριθµος απο κοπιες 

του φιλµ αρχισαν να µοιραζονται σε αιθουσες και να κυκλοφορουν σε 

µεταµεσονυχτια σοου σε ολη την αµερικανικη ηπειρο και τοτε ηταν που η ταινια 

βρηκε ενα εντελως διαφορετικο κοινο. Ενα κοινο που αρεσκονταν να ντυνεται οπως οι 

ηρωες της ταινιας, να παιζει τµηµατα της µεσα στην αιθουσα, να φωναζει υβριστικα 

σχολια προς την οθονη, να τραγουδα, να χορευει και γενικα να διασκεδαζει µε εναν 

πρωτοφανη τροπο, οριακο µε την παραφροσυνη! Γρηγορα η φηµη γι’ αυτο το 

διαδραστικο κινηµατογραφικο φαινοµενο διαδοθηκε παντου και γεννηθηκε το 

απολυτο cult classic, µια ταινια µε τους πιο φανατισµενους και πιστους οπαδους, το 

The Rocky Horror Picture Show.  
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Και για οσους δεν ξερουν για τι πραγµα µιλαµε (αυτους που οι οπαδοι της ταινιας θα 

αποκαλουσαν «παρθενες»), η ιστορια επικεντρωνεται σε ενα αγαπηµενο, προσφατα 

αρραβωνιασµενο ζευγαρι, τον Brad Majors (Barry Bostwick) και την Janet Weiss 

(Susan Sarandon), που ξεκινουν για ενα ταξιδι απο την πολη τους το Denton, προς 

τον Dr. Everet Scott (Jonathan Adams, ο αφηγητης του θεατρικου), τον ανθρωπο που 

οδηγησε στη συναντηση τους. Στη διαδροµη και εν µεσω µιας φοβερης καταιγιδας, το 

αυτοκινητο τους χαλαει και αποφασιζουν να περπατησουν προς το καστρο που ειδαν 

να περνουν λιγο πριν, µε την ελπιδα οτι αυτοι που µενουν εκει θα τους βοηθησουν να 

τηλεφωνησουν για βοηθεια.  

 

Συντοµα µαθαινουν οµως, οτι το καστρο ειναι η κατοικια µιας περιεργης φυλης 

εξωγηινων, που προερχονται απο τον πλανητη Transsexual (στο γαλαξια της 

Transylvania). Ηγετης τους, ενας εκκεντρικος τρελο-επιστηµονας, µε φετιχ του τα 

µαυρα δικτυωτα καλσον, ονοµατι Dr. Frank N. Furter. Ο Dr. Frank (Tim Curry) 

εχει βρει τον τροπο να δηµιουργησει τη ζωη και οι φιλοι µας εφτασαν στη δεξιωση για 

τη δηµιουργια του Rocky (Peter Hinwood), ενος οντoς που ο Dr. Frank σχεδιαζει να 

χρησιµοποιησει ως αντικειµενο παθους. Καθως ο Brad και η Janet βρισκονται στο 

ελεος των σατανικων σχεδιων του Dr. Frank, κανεις δεν καταλαβαινει οτι ο πιστος 

υπηρετης του γιατρου, Riff-Raff (Richard O` Brien, ο συγγραφεας του θεατρικου) και 

η αδερφη του Magenta (Patricia Quinn) ειναι στην πραγµατικοτητα εξωγηινοι 

κατασκοποι µε αποστολη να σταµατησουν τον Dr. Frank απο το να εξαπλωσει στη 

Γη την εξωγηινη κακια του.  

 

Παρακολουθωντας την ταινια, ειναι πραγµατικα εξισου απιστευτο και εντυπωσιακο το 

πως εφτασε ως τις µερες µας. Το The Rocky Horror Picture Show ειναι η υλοποιηση 

της εκφρασης «κακη ταινια, µε την καλη εννοια», αλλα µε µεγαλοπρεπεστατα 

σκηνικα και µερικα εξαιρετικα πιασαρικα τραγουδια που βοηθουν στο να γινει η 

ταινια εξαιρετικα αρεστη και δηµοφιλης. Απο τη στιγµη που αρχιζουν να πεφτουν οι 

πρωτοι τιτλοι, ειναι πολυ ευκολο να απορροφηθει κανεις απο την ταινια και τους 

ηρωες, ενω η αγαπη του O` Brien για τα B-movies µυριζει απο µιλια µακρια.  
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Οταν µιλαµε για πιασαρικα τραγουδια, εννοουµε οτι οποιος δει εστω και µια φορα την 

ταινια, τα τραγουδια θα χαρακτουν στον εγκεφαλο του µεχρι το τελος των ηµερων 

του. Το Time Warp ειναι αναµφιβολα το πιο δηµοφιλες ολων και µπορει να ειναι 

γνωστο ακοµη και σε µερικους απο τους «παρθενους», αλλα οποιος εχει δει την 

ταινια, ξερει οτι υπαρχουν και αλλα τραγουδια εξισου αξιαγαπητα, οπως το Sweet 

Transvestite µε τα απιστευτα εκπληκτικα φωνητικα του Tim Curry, η το δικο µου 

αγαπηµενο Dammit Jannet.  

 

Η µακροβιοτητα της ταινιας ωστοσο, οφειλεται ακριβως σ’ αυτο το τρελαµενο µαζι 

της κοινο. Παρα τα αξιαγαπητα τραγουδια της, η ταινια θα ειχε απο καιρο ξεχαστει αν 

δεν ηταν οι ανθρωποι που καθε Παρασκευη η Σαββατο µεσανυχτα ντυνονται µε τα 

πουπουλα και τις ζαρτιερες τους, για να πανε σε µια αιθουσα και να λαβουν µερος στο 

δικο τους show. Τετοιες εκδηλωσεις λατρειας προς το δηµιουργηµα του O` Brien, 

συνεχιζονται ακοµη και σηµερα σε περιπου 25 πολεις της Αµερικης και µερικες 

Ευρωπαϊκες πρωτευουσες, οπως το Παρισι. Απ’ ο,τι ακουω απο τους µυηµενους, το 

να δεις την ταινια αυτη στο σπιτι, δε συγκρινεται ουτε κατα διανοια µε την εµπειρια 

που σου προσφερει µια προβολη αναµεσα σε εκατονταδες φανατικους οπαδους –

εκτος και αν καλεσεις τους φιλους σου και τους αφησεις να πετουν κουβαδες µε νερο, 

η αυγα και αλευρι κατα τη διαρκεια της ταινιας!” 

 

Βαθµολογία:  (7/10)  

Ιωσηφ Πρωιµακης  

………………………………………………………. 

 

Δευτέρα 6 Ιουλίου 2009  

“A mental mind fuck can be nice!  

Ο ορισµός της καλτ ταινίας! Μέσα από την πένα, το πεντάγραµµο και το θεατρικό του 

Richard O`Brien δηµιουργήθηκε το The Rocky Horror Picture Show το οποίο 

αποτελεί, από τη µία, ένα φόρο τιµής στα µπι-µουβάδικα µεταµεσονύχτια thriller και, 

από την άλλη, ένα καρακίτς µιούζικαλ που σατιρίζει το κινηµατογραφικό είδος του 

τρόµου µέσα από rock-n-roll µουσικές. Γνωρίζαµε ότι η ταινία όταν 

πρωτοπροβλήθηκε απέτυχε παταγωδώς εισπρακτικά, αλλά µε τον καιρό απέκτησε cult 
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φυσιογνωµία και δειλά-δειλά άρχισε να προβάλλεται σε µεταµεσονύχτιες προβολές σε 

ολόκληρη την Αµερική και απέκτησε το δικό της κοινό. Ένα κοινό που συντέλεσε 

στην... µακροηµέρευση της ταινίας (παίζει στην Αµερική συνεχόµενα εδώ και 25+ 

χρόνια) επειδή άρχισε να ντύνεται κι αυτό µε ζαρτιέρες και πούπουλα και ό,τι άλλο 

φανταστεί κανείς και να πηγαίνει στις προβολές για να συµµετάσχει τραγουδώντας 

και χορεύοντας!  

 

Αυτή η γνωστή ιστορία γύρω από την ταινία µάς παρακίνησε για να τη δούµε, έχοντας 

επίγνωση του εκκεντρικού και αντισυµβατικού θέµατός της. Και δεν απογοητεύτηκα 

καθόλου, παρόλο που είναι γνωστό ότι δεν µου αρέσουν τα µιούζικαλ. Η ιστορία 

φυσικά δεν παίζει κανένα ιδιαίτερο ρόλο, οπότε... Let`s do the time warp again! Τον 

Tim Curry βέβαια δεν θα µπορέσω να τον ξαναδώ σε άλλο ρόλο.” 

 

Ζήσης Μπαρτζώκας (5Χ5 on Cult by Zisis: The Other 1970`s)  

 

Grease 

- Κριτική από το Cine.gr: 

“Ποτε δεν θα τοποθετουσα το Grease αναµεσα στα εργα που θα µπορουσαν να 

χαρακτηριστουν κλασσικα, για να ειµαι ακριβης, πριν απο µερικα χρονια, δεν θα το 

τολµουσα καν. Παρ’ ολα αυτα η αντοχη του στον χρονο και η απηχηση του στο 

νεανικο κοινο και της σηµερινης εποχης αποδεικνυει οτι το φιλµ εντιµως διεκδικει µια 

θεση στην ατελειωτη λιστα των κλασσικων εργων (αριστουργηµατων και µη) που 

ακοµη και σηµερα µπορουν να αποτελεσουν αντικειµενο συζητησης.  

 

Το musical Grease ειναι η κινηµατογραφικη προσαρµογη του δοκιµασµενου στη 

σκηνη του Broadway, θεατρικου εργου των Jim Jacobs και Warren Casey, που πολυ 

γρηγορα γνωρισε µεγαλη επιτυχια. Μεταξυ του 1972 που ανεβηκε το εργο σε 

θεατρικη σκηνη για πρωτη φορα και του 1977 που οι εµπειροι Robert Stigwood και 

Allan Carr ανελαβαν την παραγωγη της ταινιας για λογαριασµο της Paramount 

Pictures , το Grease ειχε πραγµατοποιησει 2200 παραστασεις στο Broadway 

ξεπερνωντας ακοµη και το θρυλικο Oklahoma!  
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Το φιλµ ειναι ποτισµενο απο νοσταλγια για την δεκαετια του 50, την δεκαετια δηλαδη 

που προηγηθηκε της επαναστασης του 60, και που ακοµη αποπνεει µια αθωοτητα 

ανακουφιστικη. Κατα µια εννοια η ταινια θα µπορουσε να θεωρηθει η αισιοδοξη – και 

µουσικοχορευτικη- εκδοχη του Rebel without a Cause. Τα στοιχεια ειναι κοινα, 

απαρτιζουν οµως ενα τελειως διαφορετικο συνολο. Οι κοντρες µε τα αυτοκινητα, η 

ελλειψη επικοινωνιας µε την προηγουµενη γενια, οι υπαινιγµοι για την 

καταδυναστευση των εφηβων απο οµαδες – συµµοριες που δρουσαν µεσα στα 

σχολεια, η καταπιεσµενη, κατω απο τα συντηρητικα φορεµατα µε τα φουρο 

,σεξουαλικοτητα των κοριτσιων. Ολα αυτα υπαρχουν στο Grease. Ειναι οµως ιδωµενα 

υπο το πρισµα της αναβλυζουσας αισιοδοξιας των εφηβων και οχι της κριτικης 

διαθεσης και της ανησυχιας των γονεων.  

 

Η υποθεση της ταινιας ειναι απλοϊκη. Ενα εφηβο αγορι (Danny Zuko) συναντα και 

ερωτευεται κατα την διαρκεια του καλοκαιριου ενα κοριτσι (Sandy Olsson). Οταν 

ξανασυναντιουνται συµπτωµατικα στο ιδιο σχολειο η σχεση τους περνα κριση καθως 

το αγορι προσπαθει να συµβιβασει τον ρολο του cool τυπου που καλειται να παιζει 

καθηµερινα µε την τρυφεροτητα που αισθανεται για το κοριτσι. Και ολο αυτο µεσα 

στο απολυτο λα-λα. Τιποτε συγκλονιστικο δεν συµβαινει, καµια ανατροπη δεν 

αναµενεται και το happy end το µυριζεσαι απο την πρωτη σκηνη του εργου και πριν 

ακοµη πεσουν οι τιτλοι εναρξης. Οµως το περιτυλιγµα της ταινιας ειναι παρα πολυ 

καλο. Δεν µπορω να πω σε καµια περιπτωση εξαιρετικο, διοτι εχουµε δει δειγµατα 

του κινηµατογραφικου ειδους του musical που αγγιζουν την τελειοτητα. Παρ’ ολα 

αυτα αν σκεφτει κανεις οτι την εποχη που γυριζεται το Grease, το κινηµατογραφικο 

musical βρισκεται µαλλον σε παρακµη, θα λεγαµε οτι αξιοπρεπως στεκεται και 

σηµατοδοτει εναν σταθµο στην ιστορια του µουσικου κινηµατογραφου. Οχι µεγαλο, 

παντως σταθµο.  

 

Ολη η ταινια ξεχειλιζει απο νιατα, φρεσκαδα, αισιοδοξια, ανεµελια πραγµατικη χαρα, 

και αυτο ειναι ισως που την κανει ελκυστικη και ευκολη στην επαναλαµβανοµενη 

θεαση.  

 

Ολη η οµαδα που συνεργαστηκε προκειµενου να ολοκληρωθει η ταινια ηταν νεοι 



	   115	  

ανθρωποι, ως ενα βαθµο απειροι κινηµατογραφικα, µε µεγαλη οµως αγαπη για το 

εγχειρηµα και µεγαλη ορεξη για δουλεια. Σκηνοθετης της ταινιας ειναι ο Randal 

Kleiser στο κινηµατογραφικο του ντεµπουτο καθως µεχρι τοτε οι σκηνοθετικες του 

αποπειρες του περιοριζονταν στα τηλεοπτικα δρωµενα. Η σκηνοθετικη του 

παρεµβαση πραγµατοποιειται χωρις εκπληξεις, χωρις εξαρσεις, χωρις οµως και ορατα 

τρωτα. Αν λαβουµε υποψη µας τις δυσκολιες κινηµατογραφησης µιας τετοιας ταινιας 

σε συνδυασµο µε την απειρια του σκηνοθετη τοτε θα λεγαµε οτι τα καταφερε πολυ 

καλα και αυτο ειναι ευδιακριτο κυριως στις σκηνες των χορευτικων αποσπασµατων. 

Προσεξτε τις γωνιες ληψης στο χορευτικο του Grease Lightning αλλα και την – στα 

ορια του cult- αποδοση του Beauty School Dropout (..που ασχετο! Ειναι και το 

αγαπηµενο µου κοµµατι απο την ταινια διοτι νοµιζω οτι εκπεµπει µια µοναδικη 

σαρκαστικη διαθεση).  

 

Το cast ειναι αξιοµνηµονευτο. Δεν ειναι το καλυτερο αλλα κατα ενα µυστηριωδη 

τροπο ειναι ευκολοταυτισιµο και αγαπητο. Ο John Travolta ηταν πραγµατικα µια 

σοφη επιλογη. Εχοντας αποκτησει την απαραιτητη αυτοπεποιθηση απο το Sαturday 

Night Fever αλλα διατηρωντας και την ανασφαλεια του νεου ηθοποιου, ερµηνευει 

τον Danny Zuko µε την δοση της τρυφεροτητας και του ναρκισσισµου που 

απαιτειται. Η αγαπη του για τον ρολο ειναι δεδοµενη καθως το εργο το γνωριζει πολυ 

καλα. Ειχε ηδη παιξει τον ρολο του Doody στην σκηνη του Broadway. Ο Travolta σε 

αυτην την ταινια αποτελει το σηµειο που συνανταει ο James Dean τον Elvis. Δενει 

πολυ καλα µε την Olivia Newton John αν και σε µερικες σκηνες φαινεται η διαφορα 

της ηλικιας τους, κυριως στην ωριµοτητα να πω; καλυτερα στην εµπειρια που 

καταγραφεται στα προσωπα τους. Ο Travolta δινει µια νεα πνοη στα χορευτικα 

αποσπασµατα µε την κινητικη του προσεγγιση. Ο χορος του ειναι επιθετικος γεµατος 

σεξουαλικα υπονοουµενα (αναµφισβητητα επηρεασµενος απο τον Elvis) και η κινηση 

του επιµεληµενα ατσαλη. Νοµιζω οτι ξαφνιαζει το κινηµατογραφικο κοινο µε τον ιδιο 

τροπο που το αιφνιδιασε πριν απο 15 χρονια το West Side Story: Εκει χορευαν σαν να 

ηθελαν να ξεφορτωθουν κατι. Τι; Maybe too much Feeling. Εδω χορευουν σα να 

θελουν να το επικοινωνησουν. Εκει οµως που πραγµατικα λαµπει ο πρωταγωνιστης 

ειναι στις σκηνες µε τα φιλαρακια του. Αυτο που εκπεµπουν ειναι µια αισθηση οτι η 

φιλια τους κρατουσε κι εκτος πλατο. Οι John Travolta, Jeff Conaway, Barry Pearl και 
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Michael Tucci φαινονται να µοιραζονται κωδικες και αυτο τους επιτρεπει ενα πληθος 

αυτοσχεδιασµων που εντασσονται µε φυσικο τροπο στην ροη (προσεξτε τον τελειως 

three Stooges αυτοσχεδιασµο τους στο παρκινγκ).  

 

Απο την αλλη πλευρα, αιωνια η αντιπαραθεση θηλυκων-αρσενικων που ως 

αποτελεσµα εχει την υποταγη και των δυο πλευρων, η γυναικεια οµαδα που 

περιστοιχιζει την Sandy Olsson (Olivia Newton John) µε κορυφαια την Rizzo 

(Stockard Channing). Η Olivia Newton John αναλαµβανει τον ρολο της Sandy µε 

φοβο ψυχης καθως η προηγουµενη κινηµατογραφικη της αποπειρα ηταν τοσο κακη 

που λιγο ελειψε να στειλει την καριερα της στα ταρταρα. Ευτυχως πεισθηκε να 

συµµετασχει στην ταινια που την εκανε διεθνως διασηµη και που της επετρεψε να 

απολαυσει πολυ µεγαλυτερη δοξα απο αυτην που της αναλογουσε, δεδοµενης της 

συνολικης –και καθολου συγκλονιστικης – καριερας της. Ως Sandy ειναι µετρια, µας 

πειθει πολυ περισσοτερο ως comme-il-faut νεαρα που αποφευγει τις κακοτοπιες και 

ονειρευεται τον πριγκιπα του παραµυθιου παρα ως επιθετικη γκοµενα µε µαυρα 

δερµατινα στην τελευταια σκηνη του εργου. Η αντιθεση της ξανθιας της αθωοτητας 

της µε το πικαντικο µουτρο της µελαχρινης Rizzo «γραφει» πολυ καλα και κανει την 

υποθεση λιγο spicy (διοτι καποια στιγµη µπαινουµε στον πειρασµο να αρχισουµε να 

ελεεινολογουµε την little miss perfect και το παραµυθενιο της ροµαντζο).  

 

Η Stockard Channing τον διεκδικησε τον ρολο. Εµφανιστηκε ντυµενη ως Rizzo και 

τον απαιτησε και ποιος µπορει να αµφισβητησει σηµερα οτι του εδωσε περιεχοµενο 

και προσωπικοτητα. Ειναι εξαιρετικη και στη µελαγχολια της και στον αυτοσαρκασµο 

της και γλυκια µεσα στην προκλητικοτητα της.  

 

Η Didi Conn, λατρεµενη Frenchie ειναι η γκροτεσκο παρουσια. Αναλαφρη, 

παρανοϊκη, µια προ John Waters - περσονα που µας κανει να µειδιουµε µε την 

αυθεντικοτητα της.  

 

Το πρωταγωνιστικο cast πλαισιωνεται απο βετερανους της δεκαετιας του 50, οπως 

ειναι η Eve Arden (Η γυµνασιαρχισσα του Rydell High), ο Frankie Avalon ( ως teen 

angel), η Joan Blondell, ο Edd Byrnes (Vince Fontaine), o Sid Caesar (Coach 
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Calhoun) και οι Johny Casino and the Gamblers (Sha-na-na). Η συµµετοχη τους 

δινει το στιγµα του 50 στην ταινια και κεντριζει µε υπογειο τροπο την νοσταλγια των 

θεατων.  

 

Η µουσικη του φιλµ γνωρισε µεγαλη επιτυχια – πουληθηκαν εκατοµµυρια δισκοι- και 

το µουσικο θεµα της ταινιας Grease γραµµενο απο τον Barry Gibb µεγαλωσε 

τουλαχιστον την γενια των σηµερινων τριανταρηδων. Σε συνδυασµο παντα µε την 

δουλεια της βραβευµενης µε ΤΟΝΥ χορογραφου Patricia Birch, που ηταν υπευθυνη 

και για τις χορογραφιες της θεατρικης παραγωγης, µας εδωσε το αποτελεσµα που 25 

περιπου χρονια τωρα παραµενει ζωντανο.  

 

Ως τελικο επιχειρηµα για την καταταξη αυτης της –µαλλον µετριας οπως ειπαµε - 

ταινιας στη λιστα των κλασσικων ταινιων µε την αξιοσηµειωτη αντοχη στη φθορα 

που επιφερει ο χρονος, θα κεντρισω λιγο την µνηµη αυτων που εζησαν τα γυµνασιακα 

τους χρονια κατα την διαρκεια της δεκαετιας του 80 και συνηθιζαν να υπογραφουν σ’ 

εκεινα τα φοβερα λευκωµατα που τεινουν να γινουν παρελθον (αν δεν εχουν ηδη 

γινει) µε το ονοµα Danny, τα αγορια, και Sandy, τα κοριτσια (και καµια φορα καποια 

απο εµας, τα πιο «κακα» κοριτσια υπεγραφαν και µε το ονοµα Rizzo)…”  

Αλκηστις Χαρσουλη  

………………………………………………………. 

Κριτική από: Μίλτος Σαλβαρλής, Hitech 

“Από τη σκηνή του Μπρόντγουεϊ στην οθόνη και από εκεί στην καρδιά εκατοµµυρίων 

θεατών σε όλο τον κόσµο. Ως µιούζικαλ το "Grease" (αναφορά στην µπριγιαντίνη που 

τα αγόρια έβαζαν στα µαλλιά µε το... κιλό) δεν είναι σπουδαίο. Ήταν η εποχή που το 

ανέδειξε, η νοσταλγία για τα 50s, η µόδα που ήθελε ταινίες όπως το American Graffiti 

να "σπάνε ταµεία", και φυσικά οι δηµοφιλείς πρωταγωνιστές: η Αυστραλέζα 

τραγουδίστρια Ολίβια Νιούτον Τζον και ο σέξι Τραβόλτα, ήδη δαφνοστεφανωµένος 

από τον "Πυρετό του Σαββατόβραδου". Η αποκατεστηµένη κόπια, που προβλήθηκε 

στις αίθουσες το 1998, ανανέωσε το ενδιαφέρον του κοινού για το µιούζικαλ που 

αγκάλιασε η γενιά του ΄70. Τα φώτα άναψαν ξανά, τα χρώµατα έλαµψαν, τα 

χορευτικά γέµισαν από άκρη σε άκρη τη µακρόστενη οθόνη και τραγούδια όπως τα 

"Summer Nights", "Greased Lightening" και "You're The One That I Want" 
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ακούστηκαν από νέα ψηφιακή εξακάναλη µπάντα. Αυτήν ακριβώς την εκδοχή 

περιέχει η έκδοση DVD περιοχής 2 (τώρα σε συλλεκτική έκδοση 2 δίσκων). Η 

πλήρους ανάλυσης εικόνα αποδίδει το πρωτότυπο σε όλη του τη µεγαλοπρέπεια: 

ζωντανά χρώµατα, άριστη λεπτοµέρεια. Ο ψηφιακός ήχος σε 5.1 πληµµυρίζει το χώρο 

µε µουσική. Δείτε την ταινία µε πιο ψύχραιµη µατιά και ανακαλύψτε τη Στόκαρντ 

Τσάνινγκ, µια θαυµάσια ηθοποιό θεάτρου που υποδύεται τη Λιζ, την αρχηγό της 

γυναικείας οµάδας, και κλέβει άνετα την παράσταση από τους δύο πρώτους ρόλους.” 

 

 

 

Monday, October 1, 2007 

Βlues Brothers 

“Μία από τις πιο αγαπηµένες µου ταινίες είναι το The Blues Brothers. Πρωτοδιάβασα 

γι΄ αυτήν πριν από χρόνια στον "Κόσµο του Βίντεο" µια κριτική που την θεώρησα 

εξαιρετικά ενθουσιώδη. Οταν είδα την ταινία αισθάνθηκα πως η κριτική που είχα 

διαβάσει ήταν εξαιρετικά λιτή. Βέβαια η συγκεκριµένη ταινία δεν έχει κάποια 

ιδιαίτερη πλοκή. Το πιο κινηµατογραφικό της στοιχείο είναι δύο πραγµατικά 

εκπληκτικές σκηνές καταδίωξης µε αυτοκίνητα. Εκείνο που αποτελεί όµως το το Α 

και το Ω της είναι το χιούµορ της και η πολύ πολύ πολύ καλή µουσική της. Αυτή ίσως 

είναι και ο βασικός λόγος της δηµιουργίας της. Οι Blues Brothers γυρίστηκαν το 1980 

από τον Τζον Λάντις µε πρωταγωνιστές τον Τζον Μπελούσι και τον Νταν Ακρόιντ. Ο 

πρόωρα χαµένος - σε ηλικία µόλις 33 χρόνων από ναρκωτικά - Τζον (αδερφός του 

Τζέιµς) Μπελούσι ήταν ένας πολύ ταλαντούχος κωµικός και τραγουδιστής που έγινε 

γνωστός από το Saturday Night Live, ένα µουσικό - κωµικό βαριετέ του ΝΒC που 

ξεκίνησε το 1975 και συνεχίζεται µέχρι σήµερα. Οµως και ο Νταν Ακρόιντ υπήρξε 

από τα πρώτα µέλη του Saturday Night Live. Oi δυο τους ενσαρκώνουν στο έργο τα 

αδέρφια "Τζόλιετ" Τζέικ και Ελγουντ, δυο χαρακτήρες που προέρχονται από το 

συγκεκριµένο σόου. Η ταινία είναι πληµµυρισµένη από R&B ήχους και παρελαύνουν 

θρύλοι της soul µουσικής, όπως ο Τζέιµς Μπράουν, ο Καµπ Κάλογουεϊ, η Αρίθα 

Φράνκλιν και ο Τζον Λι Χούκερ. Στην ταινία παίζουν επίσης η Κάρι Φίσερ (η 

πριγκίπισσα Λέια του Πολέµου των Αστρων) που έχει αισθηµατικά προηγούµενα µε 

τον Τζέικ, ο επίσης πρόωρα χαµένος Τζον Κάντι που υποδύεται έναν αστείο 
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αξιωµατικό της αστυνοµίας που προσπαθεί να πιάσει τα δύο αδέρφια, η Κάθλιν 

Φρίµαν, η αδερφή Μαίρη ή αλλιώς <Πινγκουίνα> που είναι υπεύθυνη του 

ορφανοτροφείου όπου µεγάλωσαν τα δύο αδέρφια και ο Χένρι Γκίµπσον ως 

επικεφαλής µιας οµάδας νεοναζί. Το θέµα της ταινίας διαδραµατίζεται στο Σικάγο, 

και το τραγούδι που χαρακτηρίζει όλο το έργο είναι το Sweet Home Chicago. Eίναι η 

προσπάθεια των Βlues Brothers να σώσουν το ορφανοτροφείο στο οποίο µεγάλωσαν 

και το οποίο κινδυνεύει να κλείσει λόγω απλήρωτων φόρων. Ο Τζέικ που µόλις έχει 

αποφυλακιστεί και ο Ελγουντ, αποφασίζουν να στήσουν ξανά την παλιά τους µπάντα 

και να κυνηγήσουν τη δουλειά που θα τους αποφέρει όσα χρήµατα χρειάζονται για να 

σωθεί το ίδρυµα. Βρίσκονται πια σε µια "αποστολή από τον Θεό" (Μission from 

God). Στην προσπάθειά τους αυτή ξαναβρίσκουν τους παλιούς τους φίλους - 

µουσικούς και µέσα από αυτό το εύρηµα περνούν τα µεγάλα ονόµατα της µουσικής 

που ανέφερα παραπάνω. 

Ο Καµπ Κάλογουεϊ που δούλευε στο ορφανοτροφείο και είχε συστήσει τα δύο 

αδέρφια στην µπάντα, ο Τζέιµς Μπράουν ο αιδεσιµώτατος µιας εκκλησίας 

ευαγγελιστών όπου ο Τζέικ θα έχει την "επιφοίτηση" για την αναβίωση της µπάντας, ο 

Ρέι Τσαρλς που θα τους πουλήσει τα µουσικά όργανα για τις ανάγκες της µπάντας η 

Αρίθα Φράνκλιν, σύζυγος του κιθαρίστα της µπάντας Ματ Μέρφι που δεν ...πετάει 

ακριβώς από την χαρά της όταν οι Blues Brothers έρχονται να ξεσηκώσουν τον άνδρα 

της, ο Τζον Λι Χούκερ, ως µουσικός στην Μάξουελ Στριτ. Περάσµατα κάνουν ακόµα 

και φίλοι του σκηνοθέτη, όπως ο Στίβεν Σπίλµπεργκ και ο Φρανκ Οζ αλλά και πολλοί 

άλλοι. 

Η ταινία περιέχει µοναδικές στιγµές όπως είναι η εκπληκτική εκτέλεση του Καµπ 

Κάλογουεϊ στη Minnie the moocher που είναι η πιο αγαπηµένη µου σε όλο το έργο. 

Ή αυτή µε τον Ρέι Τσαρλς όταν πηγαίνουν να αγοράσουν όργανα για την µπάντα 

(Shake a tail feather) και αυτή µε τον Τζον Λι Χούκερ στην Μάξουελ Στριτ (Boom 

boom boom) και φυσικά οι δυο σπουδαίες σκηνές καταδίωξης. Αυτή στο Μall αλλά 

και η τελευταία, µε έναν ολόκληρο ...στρατό από περιπολικά να τους κυνηγά χωρίς να 

καταφέρνει να τους πιάσει και στη συνέχεια να παίρνει σειρά ο αρχηγός µιας 

ναζιστικής οµάδας του Ιλινόις που έχει προηγούµενα µαζί τους (η µουσική εδώ 

αλλάζει και ακούµε το περίφηµο Ride of the Valkyries, του Βάγκνερ, το ίδιο µε το 

οποίο επιτίθενται τα ελικόπτερα στους Βιετναµέζους στο "Αποκάλυψη Τώρα").” 
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Αναρτήθηκε από gatti στις 12:25 AM 

………………………………………………………. 

- Κριτική από το Cine.gr: 

Παρασκευή 22 Ιουλίου 2005 

“Απολαυστικός φόρος τιµής του Τζον Λάντις στη µπλουζ και σόουλ µουσική. Οι 

Τζέικ και Έλγουντ Μπλουζ επανασυνδέονται µε τα υπόλοιπα µέλη του προηγούµενου 

µουσικού συγκροτήµατός τους, για µια συναυλία που θα σώσει την εκκλησία της 

γειτονιάς τους. Αναρχικός συνδυασµός από κωµικά γκαγκς και αξέχαστα µουσικά 

κοµµάτια, εκρηκτικοί οι Μπελούσι-Ακρόιντ, ένα διαµάντι της εποχής του –ακόµα κι 

αν µερικές στιγµές η σκηνοθεσία αδυνατεί να συµµαζέψει τις αυτό-αναφορές και την 

«κανιβαλιστική» διάθεση.” 

 

Κωνσταντίνος Σαµαράς (Cine Tv)  

…………………………………………………… 

Dancer in the Dark 

- Κριτική από το Cine.gr: 

Δευτέρα 16 Αυγούστου 2010  

“Tίποτα λιγότερο από ένα αριστούργηµα των σύγχρονου σινεµά. Το πόνηµα του Lars 

Von Trier κινείται σε δύο επίπεδα, που εναλλάσσονται αλλά δεν διασταυρώνονται, 

αυτό του µελοδράµατος και αυτό του σουρεαλιστικού µιούζικαλ. Η κεντρική ηρωίδα 

είναι µια εύθραυστη ύπαρξη, ένα µοιρολατρικό θύµα των περιστάσεων, ένα κλαρί που 

κρύβεται από τον αέρα φοβούµενο µη σπάσει. Παράλληλα, όµως, είναι η 

προσωποποίηση της µητέρας-Παναγιάς που απαρνείται τη ζωή της για χάρη του 

παιδιού της, αρνούµενη να φορτώσει σε αυτό τα δικά της κρίµατα. Μια παραβολή 

χριστιανικού χαρακτήρα που ανατρέχει στις εµµονές του Δανού σκηνοθέτη, δηλαδή 

πως αυτός ο κόσµος, µη αποδεχόµενος τις αµαρτίες του, αναζητεί σωτήρες για τη 

συνείδηση και τη διαιώνιση του.  

 

Τα µουσικοχορευτικά νούµερα εκφράζουν την «πολύχρωµη» φαντασία τής Σέλµα, 

που, στερούµενη την όραση, οραµατίζεται τον περίγυρό της σαν χαρά Θεού. Ένας 

κήπος αισθηµάτων η ψυχή της που ζωγραφίζει µε νότες και χρώµατα όλα αυτά που η 

πραγµατικότητα τής έχει προσφέρει απλόχερα: τη ρουτίνα και τη σκληρή, άχρωµη 
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καθηµερινότητα.  

 

Ο Von Trier κινηµατογραφεί το ρεαλισµό µε τους κανόνες του Δόγµατος `95, 

δηµιουργώντας γνήσιο προλεταριακό συναίσθηµα, αλλά µεταµορφώνεται στις 

µουσικές σκηνές µε τη χρήση πολλαπλών ψηφιακών καµερών και θεαµατικών υπερ-

πλάνων. Και στους δύο τοµείς βρίσκει ιδανικό σύµµαχο την Ισλανδή τραγουδίστρια 

Bjork, η οποία ξεπερνάει κάθε προσδοκία ζώντας το χαρακτήρα της, αλλά και 

συνθέτει εξαιρετικά τραγούδια στο πνεύµα του West Side Story. Αν όλα αυτά δεν 

καταφέρουν να σας συγκινήσουν µέχρι εκείνες τις στιγµές του τέλους, τότε σταθείτε 

γιατί το έργο σάς επιφυλάσσει ένα από τα δυνατότερα φινάλε που έχουν γυριστεί ποτέ 

στο βωµό της έβδοµης τέχνης και που το αναγάγει στο πλέον κλασικό µελόδραµα των 

καιρών µας.”  

Βαθµολογία:  (5/5)  

Σταύρος Γανωτής  

………………………………………………………. 

Τετάρτη 3 Μαρτίου 2010  

“Ο Lars Von Trier, µε φανατικούς οπαδούς και άλλους τόσους φανατικούς πολέµιους, 

είναι ίσως ο µοναδικός σύγχρονος δηµιουργός που διχάζει σε τέτοιο βαθµό το κοινό 

του. Είτε τον θεωρείτε «θεό», είτε τον θεωρείτε υπερτιµηµένο, είτε τον σιχαίνεστε, το 

Χορεύοντας στο Σκοτάδι είναι µια µοναδική εµπειρία και σίγουρα µια από τις ταινίες 

που πρέπει να έχει δει κανείς στη ζωή του.  

 

Όσο και να αµφισβητώ τέτοιου είδους τυποποιηµένες λίστες του τύπου «Οι 1000 

ταινίες που πρέπει να δείτε πριν πεθάνετε» δεν µπορώ παρά να εντάξω την ταινία 

αυτή σε αυτές. Κι όχι, δεν είναι µονάχα το πόσο καλή είναι, είναι και το πόσο 

ιδιαίτερη είναι. Ο Lars Von Trier για ακόµα µια φορά πειραµατίζεται µε σκηνοθεσία 

και ηθοποιούς κι αυτή τη φορά φαίνεται να έχει βρει τα καταλληλότερα συστατικά για 

να µας δώσει µια ταινία µοναδική. Ποιός θα φανταζόταν ότι µπορεί να συνδυαστεί το 

µιούζικαλ µε το δράµα και τη θανατική ποινή και ο «κουλός» αυτός συνδυασµός να 

αποτελέσει την απόλυτη αλληγορία επάνω στην θυσία στο βωµό τής αγάπης. Ε, το 

σκέφτηκε ο Trier και όχι απλά το σκέφτηκε, αλλά βρήκε και τον τρόπο να µας το 

δώσει.  
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Σίγουρα θα ψυχοπλακωθείτε, σίγουρα θα σας ξεφύγουν δάκρυα. Θα δείτε, όµως, και 

µια ταινία που θα σας στοιχειώσει όχι για ώρες, αλλά για µέρες, µια ταινία από την 

επίδραση τής οποίας απλά δεν µπορείς να ξεφύγεις. Και όποια κι αν είναι η άποψη 

σας για τον σκηνοθέτη, εδώ καταφέρνει να βουλώσει στόµατα και να µας κάνει να 

µην ενδιαφερόµαστε για το πόσο προβληµατικός ή µη είναι, αλλά µας κάνει να τον 

αναγνωρίσουµε ως ένα πραγµατικό καλλιτέχνη.”  

Βαθµολογία:  (4.5/5)  

Σοφία Γουργουλιάνη  

………………………………………………………. 

Παρασκευη 4 Μαΐου 2001 - 18:32  

“Το "χορευοντας στο σκοταδι" αποτελει µια ακοµη εξαιρετη δηµιουργια του 

συγκεκριµενου σκηνοθετη.  

 

Προκειται για µια ευρηµατικη µορφη µιουζικαλ και αυτο γιατι ερχεται σε πληρη 

αντιθεση µε οτι εχει να κανει µε χολυγουντιανο µιουζικαλ, αφου το τελος του ειναι 

τραγικο. Η υποθεση της ταινιας καταδικαζει τη θανατικη ποινη την οποια οι 

Αµερικανοι συνεχιζουν να διατηρουν αγνοωντας τη γενικη κατακραυγη. Στο 

συγκεκριµενο εργο ο σκηνοθετης εξοχα και µε ενα τροπο που εξυψωνει τη γυναικεια 

φυση, τονιζει τη θυσια µιας µητερας για το παιδι της επειδη ακριβως εχει την ευθυνη 

οτι το εφερε σε ενα κοσµο που κυριαρχουν η αρρωστια, η λιγη ευτυχια και οι 

λανθασµενες ιδεολογιες.  

 

Παρολο που η Bjork θεωρειται τραγουδιστρια επαιξε το ρολο της αψογα 

προκαλωντας τη κορυφωση του εργου και την "καθαρση" του θεατη, τοσο µε το 

τραγουδι της οσο και µε την ηθοποιια της.  

 

Αυτο που αξιζει σε αυτη την ταινια ειναι "συγχαριτηρια", γιατι καταφεραµε να δουµε 

οψεις πραγµατων ιδιαιτερα λεπτες και δυσκολα προσεγγισιµες.”  

 

Καλλιοπη Δαλακλειδη  

………………………………………………………. 
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ΚΡΙΤΙΚΗ 

» Θανάσης Γεντίµης 

“Βρισκόµαστε στο 1964. Η Selma (Bjork) είναι µια Τσέχα µετανάστης, και 

ανύπανδρη µητέρα σε µια αγροτική περιοχή των ΗΠΑ. Η διέξοδος από τα 

προβλήµατά της είναι τα µιούζικαλ. Ειδικά τα παλιά κλασσικά του Hollywood µε τα 

µεγάλα µπαλέτα και την εκπληκτική µουσική. Η Selma όµως κρύβει ένα µεγάλο 

µυστικό. Υποφέρει από µια ασθένεια που σταδιακά της καταστρέφει την όραση. Είναι 

καταδικασµένη να τυφλωθεί. Παρόλα αυτά δεν το βάζει κάτω και καταφεύγει σε ένα 

σωρό επικίνδυνες πονηρίες για να κρατήσει τη δουλειά της στο εργοστάσιο. Το 

λυπηρό είναι ότι ο γιος της Gene είναι επίσης καταδικασµένος να υποφέρει από την 

ίδια ασθένεια. Εκτός αν η µητέρα του καταφέρει να συγκεντρώσει ένα µεγάλο ποσό 

για να υποβληθεί σε εγχείριση. Όταν όµως ένας απεγνωσµένος γείτονας κατηγορεί 

την Selma ότι του έκλεψε τις οικονοµίες του τότε τα πράγµατα παίρνουν δραµατική 

τροπή. 

O Lars von Trier πειραµατίζεται και δείχνει να κερδίζει την συµπάθεια µερίδας 

κριτικών. Μετά το εξαιρετικό Δαµάζοντας τα Κύµατα άλλα και τους ενοχλητικά 

κακούς "Ηλίθιους" επιστρέφει µε ένα µιούζικαλ! Η ιστορία είναι άκρως µελό όµως ο 

Trier δεν δείχνει να µένει σε αυτό. Ρισκάρει να χρησιµοποιήσει την (γνωστή 

τραγουδίστρια) Bjork, και µάλλον κερδίζει το στοίχηµα. Η Bjork απέσπασε το 

βραβείο γυναικείας ερµηνείας στις Κάννες και η ταινία έφυγε µε τον Χρυσό Φοίνικα. 

Μερικοί την βαθµολόγησαν µε το απόλυτο άριστα, άλλοι την κριτίκαραν έντονα. 

Εµείς προτιµούµε να µην πάρουµε θέση.” 

 

Moulin Rouge! 

- Κριτική από το Cine.gr: 

Παρασκευή 10 Μαρτίου 2006  

“Σε πολύ καλύτερα κέφια από το γραφικά άνισο Romeo + Juliet, o Baz Luhrmann 

φέρνει την ποπ στο Παρίσι του 1899 και αναβιώνει µε εντελώς προσωπικούς όρους 

την ατµόσφαιρα του περίφηµου καµπαρέ. Απλούστατο, στοιχειώδες το love story, 

όπου ένας µποέµ ποιητής θα ζήσει έναν καταραµένο έρωτα µε το πιο λαµπρό αστέρι 

του Moulin Rouge. Υπερ-θεαµατική η απόδοσή του, ωστόσο, από έναν θεατράνθρωπο 
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που γνωρίζει πολύ καλά πώς να επιτύχει το τέµπο µιας συνεχούς ξέφρενης γιορτής. 

Ιµπρεσιονιστικά ξεσπάσµατα, παλλόµενη φωτογραφία, ενδιαφέρουσες µουσικές 

διασκευές και ένα ζευγάρι (Kidman-McGregor) χάρµα οφθαλµών.” 

Βαθµολογία:  (7/10)  

Κωνσταντίνος Σαµαράς (Cine Tv)  

………………………………………………………. 

 

“Πανω απο ολα αυτη ειναι µια ιστορια για την αγαπη… γραφει ο φτωχος Άγγλος 

συγγραφεας (Ewan McGregor) για την ιστορια που θα αποτελεσει τον αφηγηµατικο 

κορµο του Moulin Rouge. Το περιφηµο Γαλλικο καµπαρε δεν ειναι παρα µονο ενα 

εντυπωσιακο φοντο για µια τυπικη ιστορια που θυµιζει το «κλασσικο» ελληνικο 

σινεµα: Ποιον θα διαλεξει το οµορφο και φτωχο κοριτσι; Τον γοητευτικο µα φτωχο 

ανδρα που την εχει ερωτευτει η τον πλουσιο αριστοκρατη που υποσχεται να της δωσει 

τα παντα; Η παλι τη γνωστη ιστορια της πορνης που επειδη ερωτευεται δεν µπορει να 

πουλησει το σωµα της και κινδυνευει να καταστραφει. Η ισως της γυναικας που 

θυσιαζεται για να σωσει τον ανδρα που αγαπαει. Ολες οι παραπανω ιστοριες 

διαπλεκονται για να σχηµατισουν ενα διολου πρωτοτυπο µελοδραµα.  

 

Το µελοδραµα, οµως, επιστρεφει σε συνδυασµο µε µιουζικαλ και γινεται µια φωτεινη 

πανδαισια µε χαρακτηρες τοσο οµορφους και θετικους που ειναι ταυτοχρονα και 

αναληθεις και παραµυθενιοι. Ο αφελης, αθωος ταλαντουχος συγγραφεας µε τους 

καρτουνιστικους συντροφους –προστατες του (εκ των οποιων και ο διασηµος 

ζωγραφος Λωτρεκ), η πορνη που ερωτευεται χαρη στην ποιηση και χανει τον κυνισµο 

της και ακοµα πιο απιστευτο ο πατρονας του καµπαρε που ενω αρχικα µας θυµιζει την 

εκφυλη περιπαικτικη φιγουρα του οικοδεσποτη του Καµπαρε, εχει πατρικα και 

προστατευτικα αισθηµατα απεναντι στο ωραιοτερο κοριτσι του µαγαζιου του. Ο 

χαρακτηρας της Νικολ Κιτµαν αν και ξεκιναει µε αναφορες στη µοιραια, επιθετικη 

γυναικα των φιλµ-νουαρ που χρησιµοποιει τη σεξουαλικοτητα της σαν οπλο, 

καταληγει στην «αξιαγαπητη» γυναικα-θυµα. Ο «κακος» ειναι ανικανος να 

προκαλεσει εχθρικα αισθηµατα στο κοινο, καθως η αλαζονεια, η ζηλια και η 

ικανοτητα του να πιστευει εξωφρενικα ψεµατα τον παρουσιαζουν µαλλον ως 

κακοµοιρο και γελοιο παρα µοχθηρο.  
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Η καµερα γλιστραει εκτελωντας χαριτωµενες βουτιες και γεµιζει το πλανο ειτε µε 

πανοραµικες εικονες ενος Παρισιου γεµατου αιγλη ειτε µε εντονες λεπτοµερειες. Τα 

κουστουµια και το µακιγιαζ συντεινουν στο αισθηµα της βαριας πολυτελειας και 

κολακευουν τους οµορφους πρωταγωνιστες. Το καδρο ειναι πληθωρικο µπαροκ. 

Χρυσο και ασηµι αστραφτουν, φοντα που θυµιζουν τα καρτουν της Disney µε 

ουρανους, χρωµατα και ατµοσφαιρα απο την Πενταµορφη και το Τερας η απο τον 

Αλαντιν. Καποιες φορες οµως το καδρο ειναι τοσο φορτωµενο που το µατι δεν ξερει 

που να ακουµπησει και η οµορφια τοσο υπερβολικη που δηµιουργει αµηχανια.  

 

Εξυπνη ηταν η ιδεα να χρησιµοποιηθουν γνωστα µοντερνα τραγουδια για να ντυσουν 

το µιουζικαλ. Αν και διασκευασµενα σε µια πιο ορχηστρικη µορφη παραµενουν 

αναγνωρισιµα και οι στιχοι τους γινονται οργανικο µερος των διαλογων. Άλλοτε η 

επιλογη των κοµµατιων ειναι ιδιαιτερα επιτυχηµενη και δινει ρυθµο στο µονταζ και 

στην ταινια (The Show Must Go On) και αλλοτε ανεπιτυχης δηµιουργει αµηχανια 

στους θεατες και τους αποσπα απο το κλιµα της ταινιας (Like A Virgin).  

 

Το προβληµα της ταινιας δεν ειναι ο τοσο το απλοϊκο και πολυσυζητηµενο µηνυµα 

(πανω απο ολα η αγαπη) ουτε οι ψευτικοι χαρακτηρες. Μερικες φορες ενα παραµυθι 

το µονο που οφειλει ειναι να ειναι τοσο µαγευτικο ωστε να χαϊδευει τις αισθησεις και 

δεν χρειαζεται το «βαθυτερο νοηµα» για να συγκινησει. Το µειονεκτηµα ειναι µαλλον 

η µεταµοντερνα προσπαθεια να συνυπαρξουν πολλα ανοµοιογενη στοιχεια.  

 

Μιουζικαλ, παραµυθι, κωµικα στοιχεια και µελοδραµα σε υπερβολη.  

 

Το πρωτο µερος ειναι κωµικο µε στοιχεια απο φαρσοκωµωδιες και η κινησιολογια 

των ερµηνευτων που θυµιζει τις σπασµωδικες κινησεις των ηθοποιων βουβων 

κωµωδιων.  

 

Το δευτερο φτανει σε ενα τραγικο φιναλε υστερα απο συρροη δραµατικων γεγονοτων. 

Ο θεατης µπερδευεται δεν ξερει ποσο στα σοβαρα παιρνει η ιδια η ταινια τον εαυτο 

της και εαν και ποτε αρχιζει η παρωδια της ιδιας της ατµοσφαιρα της και των 
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κινηµατογραφικων ειδων που ακολουθει. Ωστοσο το Moulin Rouge κατορθωνει να 

εχει ψυχη, να συγκινει και να εχει σκηνοθετικη αποψη σε τετοιο βαθµο, ωστε να 

ξεχωριζει τουλαχιστον σαν ενα ενδιαφερον πειραµα.”  

 

vagelitsa  

………………………………………………………. 

Moulin rouge  

ΚΡΙΤΙΚΗ 

» Θανάσης Γεντίµης 

“Η ιστορία του Moulin Rouge φέρνει τον νεαρό Christian στο Παρίσι αναζητώντας τη 

µποέµικη ζωή. Η τύχη θα τον φέρει µπροστά στον γνωστό ζωγράφο Toulouse Lautrec 

και την παρέα του, οι οποίοι ετοιµάζουν µια πρωτοποριακή παράσταση για το Moulin 

Rouge και αναζητούν συγγραφέα. Για όσους δεν γνωρίζουν, το Moulin Rouge είναι το 

διασηµότερο cabaret του Παρισιού, φηµισµένο για τις πανέµορφες χορεύτριές του. Η 

οµορφότερη από αυτές, σύµφωνα µε την ταινία, είναι η Satin. Από µια παρεξήγηση, η 

Satin θα νοµίσει τον Christian για τον πλούσιο Δούκα που της έχει υποσχεθεί 

χρηµατοδότηση και θα πρέπει να καλοπιάσει. Αυτά που θα ακολουθήσουν 

ακροβατούν στα όρια της κωµωδίας και του δράµατος. 

Αν ακούσατε ότι η ταινία είναι µιούζικαλ, µην φοβηθείτε. Οι πρωταγωνιστές 

τραγουδούν στα πλαίσια αυτών που τους συµβαίνουν. Μην προβληµατίζεστε όµως, τα 

τραγούδια είναι µια ευχάριστη έκπληξη. Είναι βασισµένα σε γνωστές επιτυχίες, 

παραλλαγµένες λίγο ίσως για να ταιριάζουν στην υπόθεση της ταινίας. Και όταν 

ξεπεράσετε το αρχικό σοκ του ετεροχρονισµού, θα ανακαλύψετε ότι τα τραγούδια 

είναι από τα πιο ευχάριστα κοµµάτια της ταινίας. Αυτό και οι σκηνές που οι δύο 

εραστές ξεγελούν το Δούκα, που έχει βάλει στο µάτι τη Satin, µε απίθανες 

δικαιολογίες. Στον κωµικό άξονα της ταινίας, βοηθά και η παρουσία του John 

Leguizamo στο ρόλο του Toulouse Lautrec. "Όλα τα λεφτά" είναι όµως η σκηνοθεσία 

του Baz Luhrmann. Κοφτή, µοντέρνα και µε χρήση πρωτότυπων οπτικών τεχνικών 

επιβεβαιώνει την πρωτοποριακή µατιά του σκηνοθέτη. Δεν είναι λίγες οι στιγµές που 

η οπτική θυµίζει χαρακτηριστικές καρτ ποστάλ της εποχής. Το Moulin Rouge 
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ξαφνιάζει ευχάριστα και δείχνει ότι δηµιουργείται µια πιο µοντέρνα αισθητική στα 

µιούζικαλ, διαφορετική από εκείνη των ταινιών των 60s.” 

 

Chicago  

ΚΡΙΤΙΚΗ 

» Χριστόδουλος Πριµηκύρης 

“Όταν η Renee Zellweger παραλάµβανε τη χρυσή σφαίρα για την καλύτερη γυναικεία 

ερµηνεία σε κωµωδία ή musical ή Catherine Zeta-Jones πιθανότατα ένιωθε όπως στην 

ταινία ο χαρακτήρας της, η Velma, όταν διαπιστώνει ότι πλέον τα φώτα της 

δηµοσιότητας είναι στραµµένα στη Roxie. H Roxie πάντοτε ήθελε να έχει το δικό της 

µουσικό νούµερο. Όταν καταλαβαίνει ότι εκείνος που της υποσχέθηκε να τη βοηθήσει 

την εκµεταλλεύτηκε, τον σκοτώνει. Φαίνεται ότι οι γυναίκες στο Chicago είναι πολύ 

θερµόαιµες (ή ότι πράγµατι ο συνδυασµός της jazz µουσικής και του ποτού είναι 

φονικός) γιατί λίγα κελιά πιο πέρα από τη Roxie βρίσκεται η φτασµένη ντίβα, Velma, 

κατηγορούµενη για διπλή δολοφονία που διέπραξε την ίδια νύχτα. Κάτω από την 

απειλή της θανατικής ποινής, η µόνη τους σωτηρία µπορεί να είναι ο Billy Flynn, ο 

δικηγόρος που µέχρι τώρα δεν έχει χάσει καµία υπόθεση. 

Το Chicago είναι το πρώτο musical που κέρδισε από τη µετά-Moulin Rouge εποχή. 

Παρόλο που σε καµία περίπτωση δεν φτάνει το µεγαλείο του µεταµοντέρνου 

αριστουργήµατος του Baz Luhrmann, ο σκηνοθέτης και χορογράφος της ταινίας Rob 

Marshall, αν και άπειρος στο χώρος της µεγάλης οθόνης, δεν τα καταφέρνει καθόλου 

άσχηµα. Η ταινία ακολουθεί την οπτική της Roxie. Ιδιαίτερα συχνές είναι οι 

µεταβάσεις στο φανταστικό κόσµο στον οποίο η ίδια βρίσκει καταφύγιο και στον 

οποίο όλα όσα συµβαίνουν στην πραγµατικότητα λειτουργούν ως ένα µουσικό 

νούµερο. Η αφήγηση της ιστορίας γίνεται περισσότερο µέσω τραγουδιών παρά 

διαλογικών µερών. Ενδιαφέρον έχει ο τρόπος εικονογράφησης των παραπάνω και οι 

ιδέες που σχετίζονται µε την εύκολη χειραγώγηση των δηµοσιογράφων από το 

δικηγόρο, µε την απόδοση της δίκης ως µιας παράστασης σε τσίρκο, µε τα 15 λεπτά 

δηµοσιότητας που ανήκουν στον καθένα κτλ. Η πραγµατική πρωταγωνίστρια είναι η 

Renee Zellweger, η οποία κατορθώνει να αποδώσει µε µαεστρία την φαινοµενικά 

ανυπεράσπιστη και ευάλωτη Roxie, που δεν διστάζει µπροστά σε τίποτα προκειµένου 
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να πετύχει το στόχο της. Εντυπωσιακό είναι επίσης το γεγονός ότι όλοι οι 

πρωταγωνιστές τραγουδούν οι ίδιοι τα κοµµάτια τους, ενώ η µπάσα φωνή της Zeta 

Jones δένει άψογα µε τον υπεροπτικό χαρακτήρα της star που ερµηνεύει. Η ταινία 

είναι πιο σκοτεινή απΑ ότι ίσως θα περίµενε κανείς χωρίς να χάνει ποτέ τις 

mainstream κατευθύνσεις της. Είναι σίγουρο πάντως ότι µε τη Miramax από πίσω θα 

κερδίσει αρκετές υποψηφιότητες για Oscar (και πιθανότατα µερικά χρυσά 

αγαλµατίδια). Οι χρυσές σφαίρες ήταν µόνο η αρχή.” 

………………………………………………………. 

- Κριτική από το Cine.gr: 

Λοιπον, αρχιστε να µετρατε υποψηφιοτητες για Οσκαρ: Καλυτερης ταινιας, Α’ 

γυναικειου για την Renee Zellweger (ισως και την Catherine Zeta-Jones), πιθανον Α’ 

ανδρικου για τον Richard Gere, σκηνοθεσιας, σεναριου, µουσικης, κοστουµιων, 

µονταζ, βαλτε κι ενα Β’ γυναικειο για την Queen Latifah συν Β’ ανδρικο για τον John 

C. Reilly και ποιος ξερει τι αλλο… Και, µεταξυ µας, τις αξιζει ολες και µε το 

παραπανω!  

 

Στο Σικαγο του 1929, της ποτοαπαγορευσης αλλα και του θεαµατος και των 

ευκαιριων, παρακολουθουµε τις συγκρουοµενες πορειες της Roxie (Renee Zellweger) 

και της Velma (Catherine Zeta-Jones), δυο κοριτσιων που τις συνδεει η αγαπη για το 

χορο και το τραγουδι, πολυ περισσοτερο οµως η αναγκη για καταξιωση τους στο 

χωρο και η δηµοσιοτητα µε καθε τροπο… Η µονη διαφορα τους ειναι πως η Velma 

ειναι ηδη µεγαλη ντιβα, ενω η Roxie αναζητα τη µεγαλη ευκαιρια για να βαδισει στο 

δροµο της δοξας ακολουθωντας το ινδαλµα της, τη µεγαλη Velma Kelly. Αυτο που θα 

τις ενωσει, ειναι ενας φονος που και οι δυο διαπραττουν και που θα τις φερει 

αντιµετωπες στη φυλακη. Καπου εκει και µεσω της εποπτριας των φυλακων Mama 

Morton (Queen Latifah) θα προσλαβουν για δικηγορο τον never-missed-a-trial Billy 

Flynn (Richard Gere) µε το µαγικο ποσοστο 100% επιτυχιας και την αποψη πως «ολα 

ειναι ενα τσιρκο, παιδι µου. Ενα υπερθεαµα που δεν εχεις ξαναδει. Αυτη η δικη -ολος 

ο κοσµος- ολοκληρη η σοου µπιζνες» και το αποδεικνυει µε τον πιο εντυπωσιακο 

τροπο…  

 

Αυτο ακριβως οµως ειναι και η ταινια: Ενα εκπληκτικο υπερθεαµα, ενα 
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φαντασµαγορικο µιουζικαλ αλλα και µε δυνατη -σκοτεινη- υποθεση και 

αξιοθαυµαστες ερµηνειες, µεταφορα του οµωνυµου θεατρικου µιουζικαλ των John 

Kander, Fred Ebb και Bob Fosse απ’ τον θαυµαστο κοσµο του Broadway, αξιζει της 

προσοχης και των θεατων αλλα οπωσδηποτε και της κριτικης επιτροπης των Οσκαρ 

που αναµενεται να το τιµησει δεοντως, δινοντας του αρκετα απ’ τα αγαλµατακια που 

θα διεκδικησει.  

Ο Rob Marshall, σκηνοθετης αλλα και χορογραφος των µεγαλειωδων χορευτικων, 

γεµατων αισθησιασµο και αγγιζοντας την οπτικη τελειοτητα, δηµιουργησε ενα 

αριστουργηµα που θα µπορουσε να µπει στο πανθεον των µιουζικαλ ολων των 

εποχων, ξεπερνωντας ακοµα και το µεγαλο Moulin Rouge, αποδεικνυοντας οτι η 

αναγεννηση του µιουζικαλ η οποια αρχισε να συζητιεται µετα την ταινια του Baz 

Luhrmann οχι µονο ειναι γεγονος αλλα γινεται και µε τον καλυτερο τροπο.  

 

Το σεναριο ειναι σκοτεινο και ιδιαιτερως ενδιαφερον. Καταπιανεται µε την αναγκη 

για δοξα καποιων κοριτσιων στο χωρο του θεαµατος, οποιο κι αν ειναι το κοστος, την 

διαφθορα του δικαστικου συστηµατος, τη δυναµη των ΜΜΕ και την ικανοτητα τους 

να επηρεαζουν καταστασεις µεσω της καθοδηγησης των µαζων. Ιντριγκες, 

δολοπλοκιες, ερωτας και ανταγωνισµος, µα πανω απ’ ολα ξεφρενος χορος και 

τραγουδι, ειναι ολα εδω και καθοριζουν τις ταραχωδεις ζωες των πρωταγωνιστων.  

 

Ο λαµπερος κοσµος του θεαµατος, δεν θα µπορουσε να παρουσιαστει πιο σκοτεινος… 

Οι πρωταγωνιστριες δεν δισταζουν να σκοτωσουν για τη δοξα και να προσποιηθουν 

οτιδηποτε τις συµβουλεψει ο δικηγορος τους προκειµενου να παραµεινουν στη 

δηµοσιοτητα και να αθωωθουν. Δεν εχουν προβληµα να αλλαξουν απ’ τη µια στιγµη 

στην αλλη ιδεα για τους ανθρωπους που τις περιβαλλουν αναλογα µε το συµφερον 

τους καθε φορα. Δεν προβληµατιζονται πολυ οταν ειναι να συναψουν καποια φιλια 

που θα απογειωσει την καριερα τους. Και φυσικα δεν εχουν κανενα ηθικο φραγµο 

οταν κρινουν οτι το ψεµα τους θα χαρισει την αναγκαια δηµοσιοτητα στην υποθεση 

τους.  

 

Οι ρυθµοι της ταινιας ειναι γρηγοροι και τα χορευτικα που κατα καποιο τροπο 

εµφανιζονται στη φαντασια της -wannabe- star Roxie Hart εµπλεκονται µε ενα µαγικο 
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τροπο µε την πραγµατικοτητα, παρουσιαζοντας ισως την αποψη της για αυτα που της 

συµβαινουν και θυµιζοντας σε καποια σηµεια την Bjork στο Dancer in the Dark - 

Χορευοντας στο Σκοταδι στο οποιο η ιδια αγαπη που διεπει την πρωταγωνιστρια για 

το χορο και το τραγουδι την κανει να εκµεταλλευεται και τον παραµικρο ρυθµικο ηχο 

για να δηµιουργησει ενα φαντασµαγορικο, πλην φανταστικο και υποσυνειδητο show. 

Το µονταζ που εκανε εφικτο το εγχειρηµα των δυο παραλληλων κοσµων (αυτον της 

πραγµατικοτητας µε τον αλλο της φαντασιας) ειναι εκπληκτικο και τα κοφτα πλανα 

που εναλλασσονται, µονο σεβασµο µπορουν να προκαλεσουν για το εκπληκτικο εργο 

του Martin Walsh.  

 

Τα λαµπερα κοστουµια και οι αρτιες χορογραφιες, οι φρεσκες και κεφατες παρουσιες 

των ηθοποιων-χορευτων και τα ατµοσφαιρικα σκηνικα, σε συνδυασµο µε την οµορφη 

µουσικη του John Kander σε στιχους Fred Ebb (απ’ το θεατρικο «Σικαγο») ειναι 

ικανα να σας ενθουσιασουν.  

 

Οι σκοτεινες και γοητευτικες ερµηνειες ειδικα της Renee Zellweger στο ρολο της 

(φαινοµενικα) αφελους και «αξιαγαπητης» χορευτριας αλλα και της Catherine Zeta-

Jones που αντιπροσωπευει το ακριβως αντιθετο, την ντιβα, τη φτασµενη και 

αδυσωπητη show woman (στη συνεχεια οι ρολοι θα αντιστραφουν), µια πολυ καλη 

ερµηνεια του Richard Gere σε ενα πολυ σοβαρο ρολο µε εξαιρετικη βαρυτητα (µεσω 

του χαρακτηρα του κυριως ξεγυµνωνεται το νοµικο συστηµα και οι λοιποι 

αµερικανικοι θεσµοι), η χαµηλων τονων ερµηνεια της Queen Latifah µε το πιο γλυκο 

χαµογελο που θα µπορουσε να φανταστει κανεις αλλα και η παρουσια του John C. 

Reilly στο ρολο του πιστου πλην απατηµενου (απ’ ολες τις αποψεις) συζυγου της 

Roxie, που υποµενει στωικα τα βασανιστηρια που αυτη του επιφυλασσει, 

αποδεικνυουν οτι το καστ ειναι εξαιρετικο και ουτε ενας δεν υστερει, απογειωνοντας 

µια ταινια που θα ενθουσιασει τον καθενα, ειτε θεωρει τον εαυτο του σινεφιλ ειτε οχι.  

 

Χωρις να λειπουν οι ευχαριστες, διασκεδαστικες στιγµες, το Chicago αποτελει µια 

µαλλον σκοτεινη γεµατη ενταση προσεγγιση της «πολης των ανεµων», ενα δραµα 

αλλα και ταυτοχρονα ενα υπερθεαµα που θα συγκλονισει τον θεατη, προσφεροντας 

του αφθονο υλικο για προβληµατισµο αλλα και µια αναλαφρη φρεσκαδα και 
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θαυµασµο για τα ατµοσφαιρικα και αισθησιακα χορευτικα που αναµφιβολα 

χαρακτηριζουν την ταινια. Αν µη τι αλλο, προκειται για µια ταινια στην οποια ο 

καθενας θα ηθελε να συµµετασχει και κανεις δεν θα ηθελε να χασει…  

Βαθµολογία:  (9/10) (Respect!)  

Γιαννης Δηρακης  

………………………………………………………. 

Υπαρχει ο οινος ο πλουσιος, ο στιβαρος γευστικα, µε τα αρωµατα και τα σεκλετια 

του, που δεν σου κανει κεφι να τον πιεις, γιατι δεν εχει αλλον µετα, χωρια που πρεπει 

να περιµενεις δυο – τρεις δεκαετιες για να τον φερεις στα οσφραντικα και γευστικα 

του υψη. Υπαρχει και ο αφρωδης οινος, ο µπουρµπουλιθρατος (sic), γλυκιζων και 

ευκολοπιοτος. Καταναλωνεται ασυστολα, σε φερνει σε τσακιρατα κεφια και τρελες 

καταστασεις. Λεγεται και σαµπανιζε.  

 

Σαµπανια και µαλιστα ανωτερη απο Dom Perignon του ’58 (καλη χρονια) ειναι το 

Chicago του Rob Marshall. To σχεδιο…Marshall λοιπον, που στεκεται ανταξιο του 

οµωνυµου huge BroadWay Hit (1975) των Kander & Ebb, σκηνοθετηµενο απο τον 

µεγα Bob Fosse (Cabaret, 1972). Βαση της µεταφορας το Roxie Hart (1942) του 

William Wellman µε την ανεπαναληπτη Ginger Rogers. Το σεναριο – tribute στο 

ειδος που αποτελει τη µεγαλυτερη προσφορα του αµερικανικου σινεµα στον 

παγκοσµιο κινηµατογραφο ειναι απλα µονο η αρχη. Ο µουσικοχορευτικος 

καρναβαλος εφθασε, αφηστε τη σαµπανια να ρεει αφθονη!Καλωσοριστε τις θειες (η 

Θεες αν θελετε!) απο το Σικαγο: H Rene ειναι η wanna be vamp µε τη γλυκυτερη 

φατσα και τη δολοφονικη αθωοτητα. Η Catherine Zeta το It –girl, been there – done 

that του stardom της µαταιοδοξιας του µεσοπολεµου. Ο Richard στο πετσι του, 

µεγαλοδικηγορος καρδιοκατακτητης, χωρις να ξερουµε ποιο απο τα δυο επιθετα ειναι 

το προσβλητικοτερο, παντα οµως µε χαρη και µπριο που βρισκεται σε περισσεια. Η 

Latifah µια Queen και ο John C. µια λιαν ευπροσδεκτη εκπληξη.  

 

Ο Bill Condon γραφει ατακες – λαδι στη φωτια, µε την ειρωνεια να αποθεωνεται 

διθυραµβικα κατω απο το γυαλι της επιπλαστης ελαφροτητας. Ο Marshall χορευει µε 

την καµερα βγαζοντας απο το φακο υγρη αδρεναλινη σε ρυθµο που ξεσηκωνει τις 

αισθησεις. Μονταζ –εργο τεχνης, λειαινει τη φυσικη αδυναµια των µη-χορευτων 
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(πλην Jones) πρωταγωνιστων. Κοστουµια…ας µη cineχισω οµως,οι 13 

υποψηφιοτητες ειναι αρκουντως ευγλωττες, σε πεισµα των κακων (και εγχωριων 

κριτικων) γλωσσων, που ξινιζουν στο απολυτο (οχι- revival- αλλα-) back- from -the –

future – musical. Υπεροχο το miserable dogma-τικο Dancer in The Dark, του 

υποκλινοµαι, δε λεω. Λυρικο το οξω καρδια και ανισο σινεφιλικο Moolin Rouge, 

σιγουρα. Οµως το Chicago ειναι το musical του χορου και του τραγουδιου µε 

διαλειµµατα...ολιγης απο story, σε κινηµατογραφικοτατους ρυθµους.  

 

Ναι, there’s no business like show business. Η....war business, αν προτιµατε. Εδω ο 

κοσµος χανεται, φατε µατια musical, προσταζει ο αµερικανικος παραγων. Το 

Hollywood θα γιορτασει, (ισως) εν µεσω βοµβων στη Βαγδατη. Κανεις δεν το ξεχνα 

αυτο. Εδω οµως ειναι σινεµα, και µαλιστα entertainment κυριες και κυριοι, κι οταν 

αυτη η γιορτη ξεκιναει µε ενα τοσο αβασταχτα αισθησιακο παιχνιδι που λεγεται ALL 

THAT JAZZ, τοτε ας σιγησουν οι κανες, ενθεν κακειθεν: To καρναβαλι αυτο ανηκει 

στο Chicago!  

 

Βαθµολογία:  (8,5/10) (Party χολυγουντιανων 

παραισθησεων και φινου oscarικου αρωµατος)  

Τακης Γκαρης  

………………………………………………………. 

Τεταρτη 26 Φεβρουαριου 2003 - 12:01  

CHICAGO X-LARGE (και να µην ξεχασω να παρω το CD της ταινιας!)  

H γενικη αισθηση  

 

Απλα το βλεπεις. Βγαινεις απο την αιθουσα. Στοιχιζεσαι οµορφα µε την παρεα σου, 

και ολοι µαζι, επαναλαµβανετε τα χορευτικα, τραγουδωντας.  

 

Το σεναριο  

 

Το Chicago αποτελει εργο, που διδασκεται σε ολα τα πανεπιστηµιακα ιδρυµατα, που 

σεβονται τον εαυτο τους και τους φοιτητες τους, ως µερος της κλασσικης παιδειας 

ενος νεου ηθοποιου, σκηνοθετη η καθ’ οιονδηποτε αλλο τροπο, εµπλεκοµενο στις 
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showbizz . Δεν µπορεις να κρινεις αυτο το σεναριο! Ειναι ιδιοφυες!  

 

Οµως, το καινουργιο, που φερνει η παραγωγη αυτη, ειναι µια προσαρµογη, που τα 

λεει ολα πολυ «λιανα», (very explicitely, indeed). Σαν να επροκειτο να συµπεριληφθει 

στην πολυ γνωστη και επιτυχηµενη σειρα, ως “Chicago for dummies”, «Το Σικαγο για 

ηλιθιους».  

 

Αυτο φυσικα δεν ειναι κακο, γιατι το Χολλυγουντ ειναι µανουλα στην εκλαϊκευση και 

το αποτελεσµα ειναι παντα δροσερο και αναλαφρο.  

 

Η σκηνοθεσια  

Η σκηνοθεσια ειναι του Rob Marshall, αλλα τα συγχαρητηρια θα πανε στον Baz 

Luhrmann (Romeo + Juliet - Ρωµαιος + Ιουλιετα, Moulin Rouge κ.α.). Και αυτο γιατι 

ο Baz, πρωτος καινοτοµησε, αλλα και επισης, καταφερε να «επιβαλλει» 

(δηµιουργωντας ρευµα), ενα νεο κανονα, για το πως πρεπει να σκηνοθετουνται και να 

βλεπονται τα µιουζικαλ.  

 

Σ’ αυτο το «nouveau» λοιπον (πες το µεταµοντερνο εσυ, αν προτιµας), το 

γλυκαναλατο και χαζοχαρουµενο στοιχειο αφαιρεθηκε πληρως και αντικατασταθηκε 

απο ενα ξεσηκωτικο, διονυσιακο µενος, που καταλαµβανει χορευτες και τραγουδιστες 

και οφειλει, να µεταφερεται στο κοινο. Το «camp» παρεµεινε απλως ανεπαφο.  

 

Οι αναφορες του Marshall στον Bob Fosse (ως σκηνοθετη-χορογραφου του θεατρικου 

«Σικαγο») ειναι ξεκαθαρες και απλουστευµενες. Αλλα, λογω του γοργου ρυθµου του 

εργου, τις αντιλαµβανεσαι επειδη, ειτε καποιος φιλος σου, σου τις δειχνει επι σκηνης, 

ειτε επειδη καπου εχεις διαβασει, οτι αυτο που βλεπεις ειναι αναφορα στον Fosse.  

 

Οι ηθοποιοι  

 

Η Renee βρηκε ενα ρολο, οπου η ιδιαιτερη, πλακουτση φατσα της και τα 

λεοντοκινεζικα µατια της, αξιοποιουνται στο επακρο. Αστραφτει και µαγευει στα 

γκρο πλαν. Μολις οµως η καµερα κανει ενα βηµα προς τα πισω, αποκαλυπτεται ενα 
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εντυπωσιακο µυικο συστηµα, που αν δεν σοκαρει, τουλαχιστον ξενιζει.  

 

Το εργο υποτιθεται οτι διαδραµατιζεται στη δεκαετια του 1920, εποχη κατα την οποια 

ακοµα, οι γυναικες της σωµατικης διαπλασης της Renee (αλλα και της Catherine Zeta-

Jones) δειχνονταν στο τσιρκο, διπλα στη γυναικα µε το µουστακι και την Αφροδιτη 

του Hottentote (που η καηµενη, µολις προσφατα -περιπου ενα αιωνα µετα το θανατο 

της- επαναπατριστηκε στη Νοτιο Αφρικη και ταφηκε µε µια, καποια, αξιοπρεπεια)  

 

Δεν ειναι οµως, µονο οι δυο πρωταγωνιστριες που ειναι καπως Χ-Large. Ετσι ειναι 

και ολοι οι υπολοιποι, χορευτες και χορευτριες. Νιωθεις οτι τουλαχιστον µια φορα, 

στη διαρκεια των εφηβικων τους χρονων, πρεπει να βγηκαν πρωτοι στο σχολειο, στα 

400µ. πεταλουδα και οτι αυτο, τους εχει µαρκαρει δια βιου! Αυτο οµως, δεν ηταν 

µεσα στα πλαισια του µοντελου της εποχης, που θελουν να αναπαραστησουν. Το 

σωστο µετρο, για το πως πρεπει να ηταν η «κοψια» ενος τζαζ µπαλεττου της εποχης, 

το εχει δωσει ο (σοφος και στο casting) Woody Allen, στην ταινια του «Σφαιρες 

πανω απο το Μπροντγουαιη». Το καταλαβαινουµε ιδιαιτερα στη σκηνη, οπου το 

καχεκτικο, πλην οµως, τσαχπινικο, αλεγκρο, πονηρο και παιχνιδιαρικο µπαλεττο, 

ερµηνευει τη φρενηρη επιτυχια, Nagasaki.  

 

Πολυ σωστα παντως, θα αναρωτηθει κανεις : «και πως βλαπτει το εργο, αυτο το Χ-

Large στοιχειο;;;» Μα δεν το βλαπτει! Απλα, παρατηρειται µια εκτροπη απο το µετρο 

και το σηµειωνω ετσι, απο πιστη στο «παν µετρον αριστον».  

 

Ο Richard Gere ειναι ΟΚ. Εγκαταλειπει την µαστουνορθοτητα του και χορευει, παιζει 

και τραγουδαει µε χαλαροτητα. Σε ορισµενες στιγµες (που φαινονται πολυ πιο καθαρα 

σε δυο-τρια γκρο πλαν) παιρνει και µια εκφραση γεροσαρδαναπαλου, που 

εντυπωσιαζει, περισσοτερο, επειδη ο ιδιος, που µε τοση φροντιδα εχτισε τον 

προσωπικο του µυθο ως sex symbol, πηρε την αποφαση να εµφανισει ενα τοσο 

κοντρα προσωπειο, παρα γιατι η εκφραση του αυτη καθεαυτη, ειναι επιτυχης επιλογη 

για τη σκηνη.  

 

Η Queen Latifah σε φερνει σε ενα σηµειο να λες «θελω κι αλλο» (αλλα δεν στο δινει) 
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Θα µεινει στην ιστορια για την ερµηνεια της στο τραγουδι, οπου η ιδια, φοραει µια 

εντυπωσιακη χρυση τουαλεττα. Κι αν καποιος διαβασει τουτο το κειµενο και ξερει, ας 

µου πει! Εκλιπαρω! Πως, αυτος ο (φαινοµενικα καταπιεστικος) στηθοδεσµος 

καταφερε να παραγει εκεινα τα ασαλευτα, ολοστρογγυλα, «καφε ω λαι» ισπανικα 

καρπουζια;;;; Ηταν wonderbra, η wonderφουρουσια αυτο που φορουσε; 

Σταυροκοπιεµαι µπροστα στα υψη, στα οποια εχει φτασει η αρχιτεκτονικη 

εσωρουχων!  

 

Αληθειες και ψεµµατα για την ταινια  

 

Ο John C. Reilly , που παιζει τον Εηµος -απατηµενο συζυγο της Ροξυ-Ρενεε - θα 

ακουστει πολυ φετος. Αληθεια. Αλλα πιστευω, οχι τοσο για την ερµηνεια του στο 

Chicago, που τον εστειλε στις υποψηφιοτητες, για οσκαρ β’ανδρικου ρολου, οσο για 

το οτι παιζει και σε αλλες δυο σηµαντικες ταινιες, το Gangs of New York - Συµµοριες 

της Νεας Υορκης, και το (πολυ) αναµενοµενο The Hours - Οι Ωρες.  

Βαθµολογία:  (7/10) (ε ναι, το Moulin Rouge ηταν πιο 

συναρπαστικο)  

Γιαννης Κωνσταντινιδης  

………………………………………………………. 

Παρασκευη, 10 Ιανουαριου 2003 - 1:04 πµ  

Μετα Moulin Rouge εποχης, ολοι ψιλοπεριµεναµε να δουµε musicals να αρχιζουν να 

ξεπενταγοντε. Η πρωτη προσπαθεια ηρθε απο τον Rob Marshall και την Miramax µε 

ενα καστ που θα το ζηλευε µεχρι και ο Robert Altman. Η Catherine Zeta-Jones 

(Traffic), ο Richard Gere (Pretty Woman) και η Renee Zellweger (Bridget Jones’s 

Diary) κρατουν τους πρωταγονιστικους ρολους, µε τον John C. Reilly (Magnolia), την 

Queen Latifah (The Bone Collector) και τον Taye Diggs (The Best Man) τους 

δευτερους, µε cameo απο την Lucy Liu (TV’s Ally McBeal), την Mya και τον 

Dominic West (28 Days).  

 

Βασισµενο σε ενα τροµερα πετυχηµενο θεατρικο µουσικαλ του Bob Fosse που χρονια 

τωρα παιζετε στο Λονδινο και σε αλλα µερη του κοσµου, το στοιχηµα της Miramax 

ηταν µεγαλο αµα µπορει ενας ψιλοαπλος σκηνοθετης σαν τον Rob Marshall να 
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καταφερει να δωσει µαγεια στους θεατες.  

 

Και οµως τα καταφερε. Η σκηνοθεσια του ειναι τροµερα θεατρικη (σε σηµειο που 

µπορει να κουρασει µερικους θεατες) αλλα το µεγαλο του χαρτι ειναι το καστ του. Η 

Renee Zellweger κρατα τον πρωταγονιστικο ρολο σαν Roxy Hart και δειχνει οτι οχι 

µονο µπορει να χωρεψει και να τραγουδησει, αλλα οτι ειναι και µια ηθοποιος που 

µπορει να δωσει µια µεγαλη ερµηνεια σε οτι και να δοκιµασει (εξερουµε το Me, 

Myself & Irene). Οσο για τον κυριο Richard Gere, αξιζει να δειτε την ταινια γιατι 

ισως ειναι η µονη φορα που δεινει µια αξιοπρεπεστατη ερµηνεια. Και η κυρια Michael 

Douglas…Γενηθηκε για να παιζει δυνατες γυναικες και η ερµηνεια της σαν Velma 

Kelly γεµιζει την οθονη µε σεξουαλικοτητα και παθος.  

 

Πολλα θα ακουστουν για αυτη την ταινια και ισως παει για µερικα Oscars. Η µονη 

διαφορα µε πολλες απο της αλλες ταινειες που θα βρεθουν σε αυτη την τελετη? Το 

Chicago αξιζει µερικα µε το σπαθι του.  

Γιωργος Μαθιουδακης  

………………………………………………………. 

Δευτερα 31 Μαρτιου 2003 - 00:15  

Παρόλο που γενικά δεν είµαι απόλυτος, αυτή τη φορά θα "εκτροχιαστώ" λίγο. Αν µη 

τι αλλο, χαριστικά µπορούσαν να δώσουν κανένα Οσκαράκι στην ταινία. Για κανένα 

κουστούµι, για καµια ερµηνεία, αλλά όχι και τόσα Οσκαρ και ειδικά καλύτερης 

ταινίας (!!) σε µια ταινία που απλώς διέφερε από τις υπόλοιπες.  

 

Ακόµη προσπαθώ να καταλάβω τι ενθουσίασε τόσο πολύ την επιτροπή (...) και έδωσε 

τόσα Οσκαρ. Προφανώς αυτό που υποψιάζοµαι είναι ότι έπρεπε στα τόσα χρόνια 

ιστορίας της Ακαδηµίας να δώσουν κι αυτοί ένα Όσκαρ σε µιούζικαλ (αφού του 

Moulin Rouge δεν µπόρεσε να αποσπάσει κανένα). Δεν µπορώ να το δικαιολογήσω 

αλλιώς.  

 

Ο ρόλος της Jones δεν ήταν και κάτι τόσο δύσκολο, ενώ από υπόθεση ήταν.. δεν είχε 

καµιά ιδιαίτερη δυσκολία το σενάριο του.  
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Αδίκως τόσα Οσκαρ. Αξίζει να το δείτε µόνο για τα φανταζί κουστούµια του και τις 

τρεις κεντρικές ερµηνείες που απλώς είναι καλές.  

Βαθµολογία:  (6/10)  

Alexandros G.  

………………………………………………………. 

Δευτέρα 14 Δεκεµβρίου 2009  

Πριν πω την άποψή µου για την ταινία θα ήθελα να ξεκαθαρίσω πως θεωρώ τα 

µιούζικαλ µια πολύ ιδιάζουσα κατηγορία. Είναι ένα είδος που καλώς ή κακώς δεν 

µπορεί να αρέσει σε όλους ή τουλάχιστον, δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιοκρατικά, αν 

δεν µπορείς συνειδητά να κάνεις τον διαχωρισµό του από τα υπόλοιπα. Ένα όµως 

είναι σίγουρο, είτε σας άρεσε το “Chicago”, είτε όχι, είναι µια ταινία τόσο 

εντυπωσιακή που δεν µπορείς να ξεχάσεις εύκολα.  

 

Το “Chicago”, µετά το “Cabaret”, είναι ίσως το δηµοφιλέστερο µιούζικαλ του 

Broadway. Είχα την τύχη να το παρακολουθήσω κάποτε και µέχρι σήµερα αποτελεί 

µια απ`τις πιο εντυπωσιακές και σίγουρα αξέχαστες εµπειρίες της ζωής µου. Η 

υπόθεσή του, ικανή να γοητεύσει κάθε θεατή, αφού έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που 

θα µπορούσαν να προσελκύσουν κάθε απαίτηση. Ωραίες γυναίκες, γυµνό, 

αισθησιακούς χορούς, βία, µυστήριο και δολοπλοκίες. Αν τα βάλεις όλα µαζί στο 

mixer, αδιαµφισβήτητα το θέµα έχει ενδιαφέρον. Έχει όµως το αντίστοιχο ενδιαφέρον 

και το αποτέλεσµα;  

 

Ο Rob Marshall δεν είναι µόνο ο σκηνοθέτης της ταινίας αλλά και ο χορογράφος της. 

Είναι εκείνος που πήρε µια ιδέα και της έδωσε σάρκα και οστά, της έδωσε πνοή και 

κατ`επέκταση ζωή. Ο Marshall, απέδειξε πως ξέρει και πως µπορεί να σκηνοθετήσει 

µιούζικαλ µε τον καλύτερο και πιο εντυπωσιακό τρόπο. Γιατί η µαγκιά είναι εκεί, 

έστω και οπτικά, να καταφέρεις να καθηλώσεις ακόµα και τους πιο αρνητικούς και 

ναι, τα καταφέρνει περίφηµα. Βέβαια, η επιρροή που έχει ασκηθεί πάνω του από τον 

αγαπηµένο µου Baz Luhrmann και το λατρεµένο “Moulin Rouge”, που ναι, έκανε την 

πραγµατική έκπληξη, είναι εµφανής, έστω και αν ο προσανατολισµός διαφέρει.  

 

Ο ρυθµός είναι γρήγορος και συνεχής, ενώ ο εντυπωσιακός και λαµπερός κόσµος του 
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θεάµατος, σκοτεινιάζει µπροστά στο πέπλο δολοπλοκίας και µυστηρίου. Ο νόµος και 

τα ΜΜΕ παίζουν βασικό ρόλο στην εξέλιξη, αφού είναι ο θεός του κόσµου, τα πάντα 

περιστρέφονται γύρω τους και κινούν τα νήµατα της ιστορίας και των ηρώων κατά 

όπου αυτοί θέλουν. Η ζυγαριά πότε γέρνει από τη µια µεριά, πότε απ`την άλλη, το 

συµφέρον είναι πρωταγωνιστής και µέχρι το τέλος δεν ξέρεις ποιος τελικά θα είναι ο 

κερδισµένος. Άλλωστε ότι λάµπει δεν είναι χρυσός και όταν τα ηθικά όρια 

ξεπεραστούν, τότε δεν υπολογίζεις τίποτα, δεν επιζητάς τίποτα, απλά ελπίζεις.  

 

Οι χορογραφίες είναι φαντασµαγορικές, γεµάτες αισθησιασµό και η προσέγγισή τους 

τέτοια, που τις κάνει να µοιάζουν εντελώς θεατρικές, ακόµα και µπροστά στην 

κάµερα. Αυτό δεν είναι απαραίτητα καλό, καθώς ο θεατής που δεν θα το προσεγγίσει 

απόλυτα καλλιτεχνικά, ίσως και να κουραστεί νωρίς. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, 

αλλά γιατί η ξέφρενη µουσική, ο έντονος χορός, τα πολλά φώτα και τα πολλά στρας, 

κάπου αρχίζουν και πνίγουν την αρχική ευφορία.  

 

Η Renee Zellweger είναι η απόλυτη θεά στο ρόλο της ταλαντούχας µεν, άγνωστης δε 

καλλιτέχνιδας, που κάτω από το γλυκό, αθώο και πολλές φορές αφελές µουτράκι της, 

είναι η προσωποποίηση του µουλωχτού εγκλήµατος, της δολοφονικής αθωότητας. Δεν 

µας έχει συνηθίσει σε τόσο απαιτητικούς ρόλους και το γεγονός ότι το πάλεψε και τα 

κατάφερε, είναι από µόνο αξιοθαύµαστο, όπως και τα κιλά που έχασε.  

 

Όµως και η Catherine Zeta-Jones στο ρόλο της φτασµένης και απόλυτης ντίβας, που 

εν µια νυκτί καταφέρνει να στρέψει πάνω της όλα τα φώτα, για να τα χάσει τελικά από 

µια ασήµαντη, είναι απολαυστική. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που κέρδισε το 

Oscar. Χορεύει αισθησιακά, τραγουδάει καλά και πίσω από το γοητευτικά και 

µυστηριώδη χαρακτηριστικά της, κρύβει την απόλυτα bitch, που δεν αργεί όµως να 

µεταµορφωθεί σε πρόβατο.  

 

Ο άντρας της υπόθεσης, Richard Gere, µπορεί να µην είναι η συµπάθειά µου, µπορεί 

να µην είναι αυτό που θα περίµενα να δω σ`αυτόν το ρόλο, στάθηκε ωστόσο στο ύψος 

των περιστάσεων, µε µια αξιοπρεπή ερµηνεία, που όµως δεν κατάφερε να µε 

εντυπωσιάσει. Στον αντίποδα οι δευτερεύοντες, αλλά ζωτικοί ρόλοι των Queen 
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Latifah και John C. Reilly, είναι πέρα για πέρα αποδοτικοί, λειτουργικοί κι 

απολαυστικοί, παρά που το profile του χαρακτήρα που αντιπροσωπεύουν τους θέλει 

υπηρέτες πιο ήπιων τόνων.  

 

Με άλλα λόγια, το “Chicago” οπτικά είναι µια πανδαισία, ένα υπερθέαµα για όλες τις 

αισθήσεις, από την εικόνα µέχρι και τα ακούσµατα. Ντυµένο εξαιρετικά µε το πνεύµα 

µιας εποχής βίαιης και πρόστυχης, συνάµα όµως γοητευτικής. Φαντασµαγορικά 

κοστούµια, εντυπωσιακές φωτογραφίες και αξιοθαύµαστες συνολικά ερµηνείες. 

Αλλά… εδώ έρχεται το µεγάλο αλλά! Όσο και να εντυπωσιάζουν, όσο και να σε 

κερδίζουν τα παραπάνω στοιχεία, το µεγάλο µειονέκτηµα της ταινίας είναι όχι τόσο η 

έλλειψη δραµατουργίας, αλλά η µη αξιοποίησή της στο βαθµό που θα µπορούσε, κάτι 

που κατ`επέκταση υποβιβάζει µια πιθανή θριαµβευτική κορύφωση. Ωστόσο, 

παραµένει µια οπτική απόλαυση!  

 

Βαθµολογία:  (7.5/10)  

Γιώτα Παπαδηµακοπούλου  

………………………………………………………. 

The Phantom of the Opera  

- Κριτική από το Cine.gr: 

6 Δεκεµβρίου 2004  

 

Ο Gaston Leroux το 1908 έγραψε το µυθιστόρηµα τρόµου "Το Φάντασµα της 

Όπερας" που έµελλε να γίνει το αντιπροσωπευτικότερό του έργο, ένα έργο βασισµένο 

σε προσωπικές βιωµατικές εµπειρίες του συγγραφέα. Το 1923 ο Carl Lemmal 

φτιάχνει την πρώτη βωβή ταινία που στηρίζεται στην ιστορία του διάσηµου 

φαντάσµατος κι έτσι ξεκινά η κινηµατογραφική πορεία της διασηµότερης και µίας 

από τις µακροβιότερες όπερες του Λονδίνου και του Broadway, που αριθµεί 50 

κορυφαία βραβεία! Ανάµεσα σε αυτά, το «βιογραφικό» της εµπλουτίζεται από τρία 

Oliver, εφτά Tony, εφτά Drama Desk και τρία Outer Critic’s Circle.  

 

Σε αυτήν την τελευταία κινηµατογραφική µεταφορά του αυθεντικού µιούζικαλ του 

Andrew Lloyd Webber στη µεγάλη οθόνη, το σκοτεινό αισθησιακό παραµύθι 
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αναδεικνύεται από τη σκηνοθεσία του Joel Schumacher (Phone Booth, Veronica 

Guerin) σε µία µεγαλειώδη κινηµατογραφική ταινία, αρκετά πιστή στο θεατρικό 

µιούζικαλ και έχοντας τονισµένα τα ερωτικά στοιχεία της ιστορίας έναντι των 

στοιχείων τρόµου του πρωτότυπου µυθιστορήµατος του Leroux.  

 

Στην Όπερα του Παρισιού, η µικρή Κριστίν, ένα κοριτσάκι που έµεινε ορφανό σε 

παιδική ηλικία και τέθηκε υπό την κηδεµονία της Madame Giry, µεγαλώνει και 

εργάζεται ως χορεύτρια, ενώ παράλληλα δέχεται µαθήµατα φωνητικής από µία 

µυστηριώδη ύπαρξη που η ίδια αποκαλεί «άγγελο της µουσικής». Η φωνή της 

εξελίσσεται καταπληκτικά και µε τη βοήθεια του αγγέλου της καταφέρνει να γίνει 

πρωταγωνίστρια σε µία από τις παραστάσεις της Όπερας. Την ίδια στιγµή, ιστορίες 

ακούγονται στα καµαρίνια για το Φάντασµα της Όπερας, µία τροµαχτική φιγούρα 

που την έχει στοιχειώσει και που κάνει γνωστή την παρουσία του µε τα γράµµατα που 

στέλνει όταν έχει υλικές απαιτήσεις. Το φάντασµα και ο Άγγελος της µουσικής 

ενώνονται µπροστά στα µαγεµένα µάτια της αθώας Κριστίν και γίνεται ο εφιάλτης 

της όταν εκείνη αρχίσει να αισθάνεται τα πρώτα σκιρτήµατα της αγάπης για τον 

γοητευτικό Ραούλ. Ποιος θα κερδίσει όµως στον ανελέητο πόλεµο που ξεκινά την 

καρδιά της γλυκιάς Κριστίν;  

 

Φυσικά, δεν αποκαλύπτουµε το τέλος της σκοτεινής αυτής ιστορίας. Αποκαλύπτουµε 

όµως, πως η συνεργασία του Andrew Lloyd Webber και του Joel Schumacher έφερε 

πολύ καλά αποτελέσµατα, αφού αυτή η κινηµατογραφική µεταφορά δεν έχει να 

ζηλέψει πολλά πράγµατα από τις ζωντανές θεατρικές παραστάσεις που έχουν κάνει 

διάσηµο το µιούζικαλ. Γυρισµένο στο µεγαλύτερο µέρος της σε οπερετικούς ρυθµούς 

µιούζικαλ και εµπλουτισµένο µε γοτθικά σκηνικά και φυσικά την υπέροχη µουσική 

του Andrew Lloyd Webber, προκαλεί αρκετές φορές ρίγη ενθουσιασµού και 

συγκίνησης στο κοινό, ενώ η σωστά δοµηµένη δράση της το ξεκουράζει από κάποια 

σηµεία µουσικής εξέλιξης που θα δυσαρεστήσουν τους µη λάτρεις των µιούζικαλ. Η 

µουσική σε αρκετά σηµεία είναι τόσο έντονη που κάνει τα λόγια των ηθοποιών να 

χάνονται, είναι τόσο µεγάλη όµως η οµορφιά της, που αυτό δεν µπορεί να αποτελέσει 

απαραίτητα µειονέκτηµα. Τα γνωστά τραγούδια της παράστασης βρίσκονται και στην 

ταινία, µε πρωτοστάτες το "The phantom of the opera" και το "Music of the night, 
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ενώ ο Webber συνέθεσε επιπλέον µουσική για να επενδύσει σκηνές της ταινίας και 

ένα ολοκαίνουριο τραγούδι µε τον τίτλο "Learn to be lonely" που ακούγεται στους 

τίτλους τέλους της ταινίας από τη Minnie Driver.  

 

Αρκετά καλή διανοµή έχει γίνει και στους ερµηνευτές της ιστορίας, αν και πολλές 

φορές η δύναµη του µουσικού παραµυθιού καλύπτει τις όποιες ερµηνευτικές 

αδυναµίες τους. 

Ο Gerard Butler (Dear Frankie) ερµηνεύει τον απαιτητικό ρόλο του φαντάσµατος 

αρκετά δυναµικά, τονίζοντας ιδιαίτερα τις ανασφάλειες και την ευαίσθητη πλευρά 

µίας καταδικασµένης από τη φύση µεγαλοφυίας. Το παιδί-θαύµα της Νέας Υόρκης, η 

δεκαεννιάχρονη Emmy Rossum (Mystic River, The Day after Tomorrow) στέκεται 

ικανότατη στα οπερετικά της και τραγουδιστικά της καθήκοντα (άλλωστε από 7 ετών 

είναι µέλος της παιδικής χορωδίας στη Μητροπολιτική Όπερα του Κέντρου 

Λίνκολν), αν και η αθωότητα µε την οποία εµπλουτίζει το χαρακτήρα της σε κάποια 

σηµεία καταντάει ψεύτικη. Ο Patrick Wilson (θεατρικός ηθοποιός) παρουσιάζει έναν 

Ραούλ δυναµικότερο από τις θεατρικές παραστάσεις, ενώ ξεχωρίζουν µε τις ερµηνείες 

τους η Miranda Richardson στο ρόλο της Madame Giry και η απολαυστικότατη 

Minnie Driver στο ρόλο της Carlotta.  

 

Τέλος, αξίζει να αναφέρει κανείς στα ατού της ταινίας τα πλούσια και ευρηµατικά 

σκηνικά από τον Anthony Pratt, ο οποίος προσπάθησε µέσα από τη δουλειά του να 

τονίσει τη µακάβρια αίσθηση που θα έπρεπε να βγάζει η ίδια η ιστορία, ενώ και τα 

κουστούµια από την Alexandra Byrne είναι πολυτελέστατα και σωστά εναρµονισµένα 

µε την ατµόσφαιρα του καλλιτεχνικού Παρισιού του 1870, µε λίγες ίσως εξαιρέσεις 

στα «νυχτικά» της πρωταγωνίστριας, τα οποία µοιάζουν ραµµένα επίτηδες θαρρείς για 

να ξεσηκώσουν τα αντρικά πάθη.  

 

Αφεθείτε, λοιπόν, στη µαγεία της θρυλικής όπερας και της µουσικής και ετοιµαστείτε 

να ταξιδέψετε σε ένα κινηµατογραφικό ταξίδι που θα σας κάνει να µην γκρινιάζετε 

για τα ευρώ που πληρώσατε, ακόµα κι αν δεν είστε οπαδοί των µιούζικαλ. Συµβουλή 

µας; Μη χάσετε την έναρξη της ταινίας, αφού στις πρώτες σκηνές υπάρχει µία από τις 

δυνατότερες σεκάνς όλης της ταινίας!  
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Βαθµολογία:  (8/10) 

Θεανώ Κανελλίδου  

………………………………………………………. 

17 Δεκεµβρίου 2004 – Πιάσε το Φτυάρι  

 

Τρία πράγµατα είναι τα σήµατα κατατεθέντα των µιούζικαλ που ακόµα και ένας µη 

µυηµένος αναγνωρίζει: Το trademark τραγούδι του The Phantom of the Opera, το 

Don’t cry for me Argentina της Evita και ο Mario (όχι Μάριος, παρακαλώ!) 

Frangoulis σε ντουέτα µε κάτι µεσόκοπες παρτενέρ (Who the hell is Deborah Myers?). 

Έτσι ο ηθικός αυτουργός του πρώτου trademark, ο Andrew Lloyd Webber (τον οποίο 

φαντάζοµαι παρόµοιο του εργοδότη της Fran Drescher στην τηλεοπτική σειρά The 

Nanny) κατεβαίνοντας από τον µεγαλοπρεπή θρόνο του αποφάσισε εν έτει 2004 να 

κάνει ένα µεγάλο καλό στην ανθρωπότητα. Μαζί µε τον Schumacher (όχι τον οδηγό 

φόρµουλα, τον άλλο...) µετέφερε στην µεγάλη οθόνη το θεατρικό του µιούζικαλ The 

Phantom of the Opera έτσι ώστε να τον χαρούν στο celluloid και οι επόµενες γενιές....  

 

Έτσι σε µια Opera de Paris αντίστοιχης πιστότητας των γραφικών Anacondas 

εκτυλίσεται η ιστορία αγάπης, έρωτα και µουσικής ανάµεσα στην νεαρή 

τραγουδίστρια Christine (Emmy Rossum), στο φάντασµα της όπερας (Gerard Butler) 

και στον πλούσιο νεαρό που του γυάλισε η µικρή (Patrick Wilson). Σε µικρούς ρόλους 

εµφανίζονται και η Minnie Driver (ω! Τι τιµή!) καθώς και η Βρετανή τραγουδίστρια 

Jennifer Ellison, η οποία τα έχει πετάξει για οποιοδήποτε αντρικό περιοδικό µπορεί να 

φανταστεί κανείς (κάτι σαν την Τζίνα Αλοιµόνου ένα πράγµα), αλλά που µπροστά 

στην Rossum δεν πιάνει µία (αθώα, αθώα η Emily στην ταινία αλλά όλο µε την 

καλτσοδέτα έξω τριγυρνάει...) Ο Butler πάλι σε ρόλο φαντάσµατος µε αποκριάτικη 

στολή χειρότερη και από «Άραβας σεΐχης» αντί να βάλει κάτω την Rossum να της 

πετάξει τα µάτια έξω την διδάσκει µουσική και κάνει σαν ζηλιάρης γάτος όταν 

οποιοσδήποτε αρσενικός πάει να την πλησιάσει... whatever…όπως την βρίσκει 

κανείς... Eκεί ακριβώς και µόνο εκεί νοµίζουµε ότι έγκειται η διαφορά της ταινίας µε 

τις ταινίες εποχής του µεγάλου Ιταλού σκηνοθέτη Salieri. Εντάξει µπορεί οι 

συνεργάτες µου και εγώ να είµαστε χυδαίοι και βρωµόµυαλοι αλλά µην µου πείτε πως 

και εσείς δεν µπορείτε να βρείτε αντιστοιχίες σε story, σκηνικά και κοστούµια! (αν 
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εξαιρέσει βέβαια κανείς τα συνεχιζόµενα τραγούδια που σκοτώνουν οποιαδήποτε 

ερωτική διάθεση..) Γιατί ο Schumacher πραγµατοποιεί ότι υπόσχεται-µια µεταφορά 

του µιούζικαλ The Phantom of the Opera στον κινηµατογράφο, φτάνει να βγάλετε το 

«µια µεταφορά του». Είναι σαν να παρακολουθείς το Phantom στο θέατρο ρε παιδιά! 

(αν και πρέπει να οµολογήσω πως όντως είναι καλύτερο από τις καλοκαιρινές 

επιθεωρήσεις στο «Άλσος»). Εντάξει και το Moulin Rouge! της ίδιας συνοµοταξίας 

ήταν αλλά εκεί είχες και λίγο διάλογο ή κανένα σύγχρονο beat να µειώνεται η 

βαρεµάρα εδώ έχεις τραγούδι και καπάκι τραγούδι και ξανά τραγούδι µέχρι να πεις 

«έλεος!». Με τιµή και υπερηφάνεια λοιπόν παραδίδουµε το χρυσό βατόµουρο της 

εβδοµάδας στο The Phantom of the Opera µε την ελπίδα πως κατά την απονοµή δεν 

θα ακούσουµε (ακόµα ένα) τραγούδι. Εναλλακτικά, µε την είσοδό σας στο Hall Of 

Fame όπου γίνεται η τελετή δώρο ένα ολοκαίνουργιο ζευγάρι ωτασπίδες.  

Βασιλική Πολυχρονοπούλου  

………………………………………………………. 

Τετάρτη 26 Απριλίου 2005  

25 λέξεις – Η νεαρή και αδόκιµη σοπράνο Κριστίν, γίνεται µέσα σε ένα µόλις βράδυ η 

πρώτη φωνή της Παρισινής Όπερας. Πίσω από την καταξίωση της κρύβεται όµως ο 

«Άγγελος της Μουσικής», µια µυστηριώδης φιγούρα που είναι για χρόνια 

εγκατεστηµένη στα έγκατα του περίφηµου κτιρίου!  

 

Στο Ράφι – Ουσιαστικά µετά την δισυπόστατη “Evita”, µια ταινία που κάθε φορά που 

την ξαναβλέπω µου αρέσει όλό και πιο πολύ, το “Phantom Of The Opera” είναι η 

δεύτερη απόπειρα µεταφοράς ενός εκ των µουσικών έργων του Andrew Lloyd 

Webber στην µεγάλη οθόνη. Αν εξαιρέσω βεβαίως την ιδιαιτέρως µέτρια 

κινηµατογραφική προσαρµογή του “Jesus Christ Super Star”, που γνώρισε όπως ήταν 

φυσικό την αποτυχία, ο σπουδαίος Βρετανός συνθέτης, δεν έδειχνε µέχρι πρόσφατα 

να πολυνοιάζεται για το αν τα τόσο επιτυχηµένα θεατρικά έργα, που κυριολεκτικά 

έσπασαν ταµεία σε Λονδίνο και Μπρόντγουει, θα προβάλλονταν κάποια στιγµή στην 

σκοτεινή αίθουσα.  

 

Έχοντας παρακολουθήσει σχεδόν στο σύνολο του το έργο του µεγάλου Webber, 

πιστεύω πως θα ήταν λίγο δύσκολο το “Φάντασµα της Όπερας” να µην αποκτούσε 
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κάποια στιγµή την κινηµατογραφική του εκδοχή. Και αυτό το σκεπτικό στηρίζεται σε 

δύο σηµεία. Πρώτον πως πρόκειται για το έργο του µε την πιο όµορφη θεµατολογία 

και δεύτερον επειδή στο παρελθόν υπήρξαν τουλάχιστον πέντε – τόσες τουλάχιστον 

έχω παρακολουθήσει – διαφορετικές εκδόσεις σε ταινία του φανταστικού διηγήµατος 

του Gaston Leroux.  

 

Από την πρώτη όµως φορά που το πανί συνάντησε την µορφή του Φαντάσµατος, στις 

αρχές της δεκαετίας του 20’, µε τον Lon Chaney σε βουβό µοτίβο να σκορπά τον 

τρόµο στην γαλλική πρωτεύουσα, µέχρι και την πολύ πρόσφατη gore εκδοχή του 

Argento, η νουβέλα του Leroux πέρασε πολλές διακυµάνσεις µε πιο σηµαντική 

φυσικά την µελοποίηση της από τα χέρια του µάγου Sir Andrew. Μόλις όµως στα 

2003, δύο δεκαετίες σχεδόν µετά την πρεµιέρα στο Λονδίνο µε τον Michael Crawford 

και την Sarah Brightman στους κεντρικούς ρόλους, πάρθηκε η απόφαση της 

µετατροπής του θεατρικού σε κινηµατογραφικό. Ένα ρίσκο που δεν ήταν εύκολο για 

τον Webber αφού διακυβεύονταν – κυρίως – η φήµη ενός από τα σπουδαιότερα 

µουσικά έργα του.  

 

Είναι αλήθεια πάντως πως από την πρώτη στιγµή η επιλογή του ονόµατος του Joel 

Schumacher για την θέση του σκηνοθέτη ξένισε αρκετούς, που γνωρίζουν το πόσο 

αλλοπρόσαλλη είναι η µατιά του. Αρκεί απλά να µελετήσει κανείς τις τελευταίες του 

δηµιουργίες που αλµατωδώς µεταπηδούν από το ένα θέµα στο άλλο – από την 

µαχόµενη “Veronica Guerin” στο 70λεπτο απρόσµενο χιτ “Phone Booth” – για να 

αντιληφθεί κανείς πως µάλλον ο Schumacher αναζητά εναγωνίως ταυτότητα. Στο 

“Phantom” πάντως προσπαθεί να σταθεί όσο το δυνατόν πιο ουδέτερος , αφήνοντας 

την µουσική σε συνδυασµό µε τα υπέροχα σκηνικά του Anthony Pratt, να οδηγήσουν 

από µόνα τους την υπόθεση.  

 

Εξίσου δύσκολη υπήρξε και η επιλογή των πρωταγωνιστών, αφού οι διαβουλεύσεις 

για το αν έπρεπε ο Crawford - ένας θεατρικός ηθοποιός που ταυτίστηκε µε τον ρόλο - 

να υποδυθεί το Φάντασµα, ή να δοθεί η ευκαιρία σε κάποιον νεότερο. Τελικά 

επιλέχτηκε η δεύτερη λύση, αφού ο Gerard Butler, που πήρε το χρίσµα, διέθετε και 

εµφανισιακά την γοητεία που απαιτούσε ο ρόλος. Και σε γενικές γραµµές δεν θα 
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έλεγα πως τα πήγε άσχηµα, αν αναλογιστεί κανείς πως είχε να κοντραριστεί στην 

συνείδηση όσων είχαν παρακολουθήσει το θεατρικό, µε τον απόλυτο κάτοχο του 

ρόλου.  

 

Από την µεριά της πρωταγωνίστριας, η επιλογή ήταν σαφέστατα λιγότερο δύσκολη, 

αφού η νεαρή αλλά µε σηµαντική φιλµική παρουσία την τελευταία χρονιά (The Day 

After Tomorrow, Mystic River) Emmy Rossum, κάλυπτε τις προϋποθέσεις που είχε 

καθορίσει ο σκηνοθέτης: Να είναι κάτω από είκοσι, να είναι όµορφη και να διαθέτει 

καλή φωνή. Τελικά η ερµηνεία της ως Κριστίν, η ορφανή κοπέλα που κάτω από την 

καθοδήγηση του Φύλακα Αγγέλου της κερδίζει το θερµό χειροκρότηµα του 

απαιτητικού κοινού της Όπερας, είναι αξιόλογη και δείχνει πως η αδύνατη 

σγουροµάλλα έχει µέλλον. Πλάι της στέκεται – εµφανώς εκτός νερών αφού δεν είναι 

κινηµατογραφικός ηθοποιός – ο Patrick Wilson, ως Ραούλ, ο φίλος από τα παιδικά 

χρόνια που κερδίζει την καρδιά της και η εξαίρετη βρετανίδα ρολίστα Miranda 

Richardson ως Μαντάµ Ζιρί, η γυναίκα που την πήρε υπό την κηδεµονία της, πριν 

πολλά χρόνια. Ικανοποιητική και η παρουσία της χαµένης τελευταία Minnie Driver, 

ως ντίβα Καρλότα, ρόλος που σε πολλά σηµεία «σπάει» το ακραίο του δράµατος.  

 

Disc – Ακολουθώντας την µόδα των ηµερών, η Prooptiki προσφέρει την ταινία σε δύο 

εκδόσεις ψηφιακού δίσκου, µία προς ενοικίαση και µία προς πώληση, που θα 

ακολουθήσει σε λίγες ηµέρες. Η µονόδισκη έκδοση που ήδη υπάρχει στις προθήκες, 

περιλαµβάνει µόνον το κυρίως θέµα, φροντίζοντας όµως ταυτόχρονα προσφέρονται 

στον θεατή οι ιδανικότερες συνθήκες παρακολούθησης. Από το καλοφτιαγµένο 

µενού, που κυριαρχεί όπως είναι φυσικό το πασίγνωστο µουσικό θέµα και γίνονται οι 

επιλογές µπάντας και υποτίτλων και τα πρώτα ασπρόµαυρα λεπτά του φιλµ, έγινε 

σαφές πως η παραγωγή του “Phantom” είναι ξεχωριστή.  

 

Θα πρέπει αρχικά να σταθώ στο ηχητικό κοµµάτι του δίσκου, που είναι και αυτό που 

ενδιαφέρει σίγουρα περισσότερο εφόσον πρόκειται για µια µουσική κατά βάση ταινία, 

το οποίο µε εντυπωσίασε από τις πρώτες κιόλας στιγµές. 

Πολύ πριν η Παρισινή Όπερα αποκτήσει χρώµα και αρχίσει το ταξίδι στα 

παρασκήνια, στην σκηνή και κατόπιν στα έγκατα του κτιρίου της Γαλλικής 
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πρωτεύουσας, η προτεινόµενη µπάντα DTS 5.1 γέµισε µε ήχους το δωµάτιο, δίνοντας 

υπόσχεση για ένα φαντασµαγορικό υπερθέαµα. Και πραγµατικά στο σύνολο του το 

“Phantom” δεν άφησε κανένα απολύτως περιθώριο για παράπονο. Η σκηνή µάλιστα 

που η Κριστίν έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή µε τον Άγγελο της Μουσικής, µέσω 

ενός καθρέφτη, καταχωρήθηκε ήδη στις πιο αγαπηµένες µου, αφού οι δυνατοί 

διάλογοι δοκιµάζουν, τις αντοχές όχι µόνον του κεντρικού αλλά και όλων των 

περιφερειακών ηχείων. Άψογη δουλειά!!!  

 

Οπτικά και σε ότι αφορά την εικόνα που προσφέρεται σε κάδρο αναµορφικό 2.35/1, 

υπάρχουν µερικά προβληµατάκια, κύρια στις σκηνές που φωτίζονται µόνο από µερικά 

κεριά και οι µεγάλες επιφάνειες εµφανίζουν το φαινόµενο του pixelation. Κατά τα 

άλλα τα χρώµατα αποδίδονται πολύ όµορφα σε όλους τους καφετί τόνους τονίζοντας 

το κλασσικό της περιόδου που αναφέρεται η υπόθεση (1870).  

 

Η συλλεκτική έκδοση που προβλέπεται να κυκλοφορήσει σε περιορισµένα αντίτυπα 

την εβδοµάδα του Πάσχα, αρχικά εκπλήσσει από το περιτύλιγµα της αφού 

προσφέρεται σε ένα διπλό σετ όµορφα τοποθετηµένο σε µια βελούδινη καλαίσθητη 

κασετίνα. Ο πρόσθετος δίσκος είναι γεµάτος µε στοιχεία γύρω από το πώς φτιάχτηκε 

το φιλµ και εκτός βέβαια από το τυπικό Promotional “Making Of”, υπάρχουν 

συνεντεύξεις µε τους πρωταγωνιστές, αφιέρωµα στο έργο των σκηνογράφων και των 

υπευθύνων για την ένδυση, στιγµές από την ηχογράφηση των τραγουδιών στο 

στούντιο Abbey Road και αναφορές στον θρύλο που είναι βασισµένη ολόκληρη η 

ιστορία του Leroux. Το σηµαντικότερο extra όµως αφορά πολύ σπάνια πλάνα από την 

θεατρική παράσταση όπως παίχτηκε σε σκηνή του Λονδίνου για να επιχειρήσετε µια 

µικρή σύγκριση των δύο εκδοχών του έργου. Συλλογή πραγµατικό διαµάντι!  

 

Μµµµ… - Ήµουν απόλυτα βέβαιος από την αρχή πως η οικιακή έκδοση του 

“Phantom Of The Opera” θα µου κέντριζε το ενδιαφέρον πολύ περισσότερο από την 

theatrical. Η σχέση του DVD µε ένα ποιοτικό home cinema είναι αµφίδροµα ποιοτική, 

αφού η απόδοση και των δύο ανεβαίνει κατακόρυφα όσο κυλούν τα λεπτά. 

Αναµφίβολα για τους λάτρεις των µιούζικαλς αποτελεί πρόταση προς παρακολούθηση 
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ενώ οι συλλέκτες που θα αποκτήσουν την διπλή limited edition θα προσθέσουν στην 

συλλογή τους ένα πραγµατικό διαµάντι! 

Γιώργος Ζερβόπουλος (CineDVD) 

………………………………………………………. 

Το φαντασµα της όπερας  

ΚΡΙΤΙΚΗ Θανάσης Γεντίµης 

Στις αρχές του εικοστού αιώνα η Όπερα του Παρισιού γνωρίζει µεγάλες επιτυχίες µε 

σπουδαίες παραστάσεις και αποτελεί το σηµείο συνάντησης της υψηλής κοινωνίας. 

Όµως δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν ακούσει τις ιστορίες για το Φάντασµα που 

κατοικεί στις κατακόµβες κάτω από το ναό της µουσικής, έχει δικό του θεωρείο και 

διασκεδάζει τροµοκρατώντας τους καλλιτέχνες. Ο βαθύτερος σκοπός του όµως είναι 

σκοτεινός και σχετίζεται µε τη νεαρή σοπράνο Christine, που έχει µεγαλώσει µέσα 

στην Όπερα και σιγά σιγά προσπαθεί να κάνει το ντεµπούτο της. Συχνά η Christine 

ακούει τη φωνή του Φαντάσµατος να την καλεί. Εκείνη πιστεύει πως πρόκειται για 

τον «Αγγελο της Μουσικής», δάσκαλο και προστάτη της. Σύντοµα η νεαρή σοπράνο 

θα έχει µια ανέλπιστη ευκαιρία, όταν η ντίβα Carlotta εγκαταλείπει τις πρόβες µετά 

από ένα τυχαίο(;) πρόβληµα στη φωνή της. Η Christine θα καταπλήξει τους πάντες 

µαγνητίζοντας το κοινό και το Φάντασµα που θέλει να την κάνει δική του. Δεν είναι, 

όµως, ο µόνος θαυµαστής της Christine, αφού ο πλούσιος και γοητευτικός Raoul τη 

διεκδικεί µε το ίδιο πάθος. 

Ο Joel Schumacher σχεδίαζε εδώ και χρόνια τη µεταφορά στη µεγάλη οθόνη της 

ιστορίας του Φαντάσµατος της Όπερας, όπως την έχει διασκευάσει ο Andrew Lloyd 

Webber για το θεατρικό σανίδι. Για το λόγο αυτό οι δύο δηµιουργοί συνεργάστηκαν 

εντατικά οργανώνοντας την παραγωγή και δοκιµάζοντας πολλούς γνωστούς 

ηθοποιούς του κινηµατογράφου και του θεάτρου για τους βασικούς ρόλους. Η επιλογή 

των ερµηνευτών όµως έγινε µε βάση τις φωνητικές ικανότητες εξασφαλίζοντας υψηλή 

ποιότητα και ρεαλισµό στις σκηνές των τραγουδιών. Το τελικό αποτέλεσµα είναι 

οπτικά εντυπωσιακό µε προσεγµένα σκηνικά, κοστούµια και άρτια καλλιτεχνική 

διεύθυνση. Όµως η σκηνοθεσία του Schumacher µοιάζει παγιδευµένη στις επιλογές 

της θεατρικής προσέγγισης του Webber, έχοντας στατική -σχεδόν θεατρική- 

προσέγγιση στις περισσότερες σκηνές. Ο Schumacher δεν κατάφερε να ενσωµατώσει 
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αρµονικά τα λυρικά µέρη στην εξέλιξη της υπόθεσης, δίνοντας την εντύπωση πως η 

πλοκή διακόπτεται από την απαγγελία της άριας. Παράλληλα η στροφή της προσοχής 

στο αισθηµατικό µέρος της υπόθεσης περιορίζει το γοτθικό και σκοτεινό της κοµµάτι, 

που θα µπορούσε να δώσει καλύτερα κινηµατογραφικά στοιχεία. Το τελικό 

αποτέλεσµα αν και χορταστικό θα ικανοποιήσει πλήρως όσους από καιρό ήθελαν να 

δουν το διάσηµο musical, αλλά µάλλον θα κουράσει όσους περιµένουν να δουν µια 

ολοκληρωµένη κινηµατογραφική δηµιουργία. 

………………………………………………………. 

Γιώτα Παπαδηµακοπούλου  

Ο Joel Schumacher εδώ και χρόνια ονειρευόταν µαζί µε τον Webber να γυρίσουν “Το 

Φάντασµα Της Όπερας” µέσω της δικής τους οπτικής µατιάς. Το διαζύγιο όµως του 

Webber (η γυναίκα του κρατούσε το ρόλο της Christine στη θεατρική παράσταση) τον 

τράβηξε πίσω κι αυτό το όνειρο έµεινε απλά µια σκέψη για πολλά χρόνια, µέχρι το 

2004. Τότε ήταν που αποφάσισαν να µεταφέρουν στη µεγάλη οθόνη το φάντασµα, 

έτσι όπως ο Webber διασκεύασε και µετέφερε στο θεατρικό σανίδι. 

 

Σε ότι έχει να κάνει σχέση µε το σενάριο, το µεγαλύτερο µέρος της υπόθεσης εστιάζει 

στο αισθηµατικό κοµµάτι. Όχι πως στο βιβλίο ή στην θεατρική παράσταση δεν 

καταλαµβάνει µεγάλο µέρος, όµως το σκοτεινό και συνάµα γοτθικό κοµµάτι έχει 

υποβαθµιστεί, λαµβάνοντας δε υπ’ όψιν µας πως η κινηµατογράφηση από µόνη της 

αφήνει περιθώρια ανάπτυξης που όµως δεν αξιοποιήθηκαν σωστά. Στο µυθιστόρηµα 

του Leroux ο τρόµος κι ο αισθησιασµός έχουν τον πρώτο ρόλο. Εδώ αφήνονται σε 

δεύτερη µοίρα και το σκοτεινό αυτό παραµύθι κάπου χάνει την αξία του. 

 

Ήταν άραγε ο Schumacher η καλύτερη επιλογή; Η σκηνοθεσία του µοιάζει 

εγκλωβισµένη, παγιδευµένη στη θεατρική προσέγγιση του Webber. Δεν θυµίζει ταινία 

για τον κινηµατογράφο, αλλά φιλµαρισµένη θεατρική παράσταση. Κατά συνέπεια, 

τόσο τα σκηνικά, όσο και οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές δεν έχουν τον απαραίτητο χώρο ν’ 

αναπνεύσουν. Η κάµερα µοιάζει στατική, ενώ η λυρική ενσωµάτωση σαν κάπου να 

σκαλώνει. Πρέπει ωστόσο να οµολογήσω πως οι σκηνές στην κατακόµβα του 

φαντάσµατος, στο νεκροταφείο και της µασκαρέτας έχουν υψηλή αισθητική.  Πόντους 

στην ταινία βέβαια η δίνει η, υψηλής ποιότητας, σκηνογραφία. Το γοτθικό στυλ της 
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όπερας του Παρισιού αποδίδεται αρκετά ρεαλιστικά και το σκοτεινό αυτό αισθησιακό 

παραµύθι πείθει ως προς τον χρόνο και τον τόπο. Ενδιαφέρον έχει και ο φωτισµός της 

ταινίας που προσδίδει ροµαντισµό κι ερωτισµό, ενώ αδιάφορα θα µπορούσαν να 

χαρακτηριστούν τα κοστούµια.  Η µουσική αξία της ταινίας είναι αδιαµφισβήτητη. 

Ποιος έχει ακούσει τις µελωδίες της και δεν έχει µαγευτεί; Φαντάζοµαι κανείς! Ο 

Webber είναι µεγάλος και ιδιοφυής συνθέτης κι αυτό δε µπορεί να το αµφισβητήσει 

κανείς. Για λόγους µεταµοντερνισµού βέβαια η ενορχήστρωση διαφοροποιείται 

κάπως σε σχέση µ’ αυτήν του 1986, κάτι που ίσως ξένισε κάποιους. Οι 

ενορχηστρώσεις είναι πιο ποµπώδεις, πιο επιβλητικές, µε µεγαλύτερη δυναµική. Κάτι 

τέτοιο στο θεατρικό σανίδι µπορεί να µην ήταν ωραίο, κινηµατογραφικά όµως δεν 

ενοχλεί. Το “Journey To The Cemetery” απλό και µελαγχολικό, καταφέρνει να 

ταξιδέψει και να συγκινήσει. Το “Don Juan” είναι ένα απ’ τα κοµµάτια που λατρεύω 

και το δίχως άλλο, συµβάλει στην πιο αισθησιακή σκηνή της ταινίας. Για τα οµότιτλα 

µε την ταινία κοµµάτια δεν γίνεται λόγος γιατί είναι απλά µοναδικά, ενώ αρκετά 

όµορφα είναι και τα νέα κοµµάτια που συνέθεσε ο Webber για τις ανάγκες των 

σκηνών δράσης.  Πολλοί ήταν εκείνοι που προσπάθησαν να πείσουν τον Webber να 

χρησιµοποιήσει τους αρχικούς πρωταγωνιστές της θεατρικής παράστασης. Ποιος 

άλλωστε είχε απολαύσει την ερµηνεία του Crawford στο ρόλο του φαντάσµατος και 

δεν είχε εκστασιαστεί; Όµως ο δηµιουργός θεώρησε πως τα χρόνια είχαν πλέον 

περάσει κι ένα µεσόκοπο ζευγάρι δεν θα συγκινούσε. Δεν είχε κι άδικο, όσο κι αν 

εκτιµώ το ταλέντο των παλαιότερων πρωταγωνιστών. Ξεκίνησε λοιπόν έναν αγώνα 

δρόµου ώστε να βρει αυτό που έψαχνε. Νεαρό cast, όχι καµένα χαρτιά, µε µια διάθεση 

διαφορετικής προσέγγισης, πιο ροκ και λιγότερο οπερετική.  Στο ρόλο του 

φαντάσµατος είδαµε λοιπόν τον Gerard Butler. Τότε ήταν που τον πρωτοείδα κι 

αναρωτήθηκα που κόλλησε η Christine και δε µπορούσε ν’ αποφασίσει ανάµεσα στον 

θεό (έστω και µε την καούκα στη µούρη) και στο φλώρο. Φωνητικά µπορεί να µην 

απέδωσε τα µέγιστα, δε νοµίζω πως το περίµενε άλλωστε κανείς, αλλά ερµηνευτικά, 

όσο κι αν κάποιοι τον θεώρησαν υπερβολικό, προσωπικά µου άρεσε και τον βρήκα 

πολύ εκφραστικό και δυναµικό. Βέβαια η συµπάθειά µου στο πρόσωπό του είναι 

πλέον γνωστή, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο είµαι αντικειµενική. Οι θεατράλε πάντως 

ρόλοι του πηγαίνουν πολύ!  Στην αντίπερα όχθη βρίσκεται ο Patrick Wilson, που είναι 

τόσο αρρενωπός όσο ο γάτος µου. Τι θέλω να πω µ’ αυτό; Ότι παρά την καλή 
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ερµηνευτική του ικανότητα, δε µπορεί σε καµία περίπτωση να πείσει ως Raul. Το 

παλικάρι νιώθει άβολα µπροστά στην κάµερα, αλλά εν µέρει είναι λογικό απ’ τη 

στιγµή που δεν είναι ηθοποιός.  Όσο για τη µικρή µας Emmy Rossum, µπορεί να είναι 

µια πάρα πολύ καλή σοπράνο, αλλά ως νεαρή που βρίσκεται ανάµεσα στον αγνό 

έρωτα και τον ερωτικό της πόθο που την εξουσιάζει, δεν θα µε έπειθε µε το χαµένο 

ύφος της ούτε στον ύπνο µου. Ο ρόλος της θα έπρεπε να είναι γεµάτος πάθος, 

διλήµµατα και σαγήνη παρά την αθωότητά της. Αυτά δεν τα είδα ποτέ!  Η πραγµατική 

µαγεία της κλασσικής λογοτεχνίας είναι ότι όσα χρόνια κι αν περάσουν δεν ξεφτίζει 

ποτέ η οµορφιά της! Της ταινίας όµως αυτής θα ξεφτίσει! Παρά τη σκηνοθετική 

ασφυξία και την αµηχανία µεταξύ των πρωταγωνιστών, δε µπορεί να περάσει 

απαρατήρητη η ενδιαφέρουσα σκηνογραφία κι ο ερωτισµός που αποπνέει. Δεν είναι 

όµως αρκετό! Ούτε η µαγευτική µουσική του Webber αρκεί για να κρατήσει τη 

σκοτεινή, αισθησιακή και συνάµα τροµακτική διάθεση. Αν δεν είχε βασιστεί τόσο 

πολύ στην θεατρική παράσταση, η ταινία θ’ ανέπνεε καλύτερα και θα µπορούσε ν’ 

αναπτυχθεί περισσότερο. Αν δεν είσαστε φίλοι των blockbusters θα σας πρότεινα κάτι 

παλαιότερης κυκλοφορίας (βλ. 1989). 
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Across the Unverse 

- Κριτική από το Cine.gr: 

Τρίτη 17 Ιουνίου 2008  

Κάπου ανάµεσα στην α` και β` εξεταστική πρόλαβα να δω το Across the Universe, 

την τελευταία ταινία της Julie Taymor. Πρόκειται για µια ταινία tribute στη µουσική 

δεκαετία του `60 πληµυρισµένη µε τραγούδια των Beatles και τα "κοσµοιστορικά" 

γεγονότα της εποχής όπως ο πόλεµος του Βιετνάµ και το κίνηµα των hippies, µέσω 

ενός love story µεταξύ δύο νέων. Πρωταγωνιστούν οι Evan Rachel Wood, Jim 

Sturgess, Joe Anderson, T.V. Carpio και οι τραγουδιστές Martin Luther και Dana 

Fuchs. Το σενάριο υπογράφουν η σκηνοθέτις µαζί µε τους Dick Clement και Ian La 

Frenais\. Όπως βλέπετε, τα ονόµατα δεν εντυπωσιάζουν µε ουσιαστικά µόνη γνωστή 

την ERW αλλά σε τέτοιες ταινίες αυτό µπορεί να βγει και σε καλό, µιας και οι 

προβολείς δεν πέφτουν πάνω τους.  

 

Η ιστορία αρχίζει παράλληλα στην Αγγλία και συγκεκριµένα στο Liverpool µε τον 

Jude να εργάζεται στα ναυπηγεία της πόλης µια δύσκολη ζωή, και στην Αµερική όπου 

η νεαρά Lucy ζει µια άνετη, πλούσια ζωή που όµως συνταράσσεται από το θάνατο 

στο Βιετναµ του "φίλου" της...του γκόµενού της ντε. Ο Jude αφήνει το Liverpool και 

φτάνει παράνοµα στην Αµερική µε σκοπό να βρει τον πατέρα του που όπως έχει 

µάθει, δουλεύει σε ένα πανεπιστήµιο πιστεύοντας ότι θα είναι κάποιος σπουδαίος 

καθηγητής αλλά τελικά ανακαλύπτει ότι δεν είναι τίποτα άλλο από τεχνικός 

υπάλληλος στο πανεπιστήµιο και δεν έχει καµία διάθεση να τον αναγνωρίσει µιας και 

έχει φτιάξει άλλη οικογένεια. Σ`αυτή τη προσπάθεια ο Jude, βρίσκει έναν καλό φίλο 

που τον "βάζει στα πράγµατα" της εποχής, τον ατίθασο και επαναστάτη Max και 

εντελώς τυχαία, αδερφό της Lucy. Οι δυο νεαροί γνωρίζονται και η συνέχεια είναι 

λίγο πολύ γνωστή χωρίς όµως να γίνεται και κλισέ.  

 

Κάθε σκηνή, κάθε συναίσθηµα των χαρακτήρων, κάθε γεγονός που λαµβάνει χώρα 

την εποχή παρουσιάζεται µε τραγούδια των Beatles, ΠΟΛΛΑ τραγούδια (γύρω στα 

34) τραγουδισµένα από τους ηθοποιούς και από αρκετά γνωστά ονόµατα της 

µουσικής και του κινηµατογράφου που κάνουν cameo εµφάνιση όπως οι Joe Cocker, 

Bono, Eddie Izzard και Salma Hayek. Όπως διάβασα, σχεδόν τα πάντα στην ταινία 
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είναι tribute στους Beatles και σε άλλα µεγάλα ονόµατα της µουσικής σκηνής της 

εποχής όπως η Janis Joplin, ο Jimi Hendrix και άλλοι αλλά οι µουσικές µου γνώσεις 

της εποχής είναι...µηδαµινές και έτσι δεν αναγνώρισα παρά ελάχιστα απ`αυτά.  

 

Φτάνουµε και στη σκηνοθεσία η οποία είναι πραγµατικά διπρόσωπη. Έχουµε από τη 

µία την έναρξη και το φινάλε (δεν εννοώ µόνο τα 5 πρώτα και τελευτάια λεπτά 

φυσικά, αλλά το πρώτο και τελευταίο act, αν µπορώ να το το χαρακτηρίσω έτσι) τα 

οποία είναι εξαιρετικά, µας µεταφέρουν την ατµόσφαιρα της εποχής σε Αµερική και 

Αγγλία, οι επιλογή των τραγουδιών που διηγούνται την ιστορία είναι απόλυτα 

επιτυχηµένη και πραγµατικά εντυπωσιάζει χωρίς ίχνος ψεγαδιού, και µετά έχουµε και 

το "ανάµεσα"...το οποίο ολόκληρο είναι µια µεγάαααλη κοιλιά. Δε κάνει τίποτα άλλο 

από το να παρουσιάζει γνωστά γεγονότα χωρίς ιδιαίτερη αληθοφάνεια, χρησιµοποιεί 

έντονα τα ψυχεδελικά εφέ της εποχής που κουράζουν το µάτι και όλα αυτά µέσω 

σχετικά άγνωστων τραγουδιών (τουλάχιστον σε µένα που όπως είπα, δε νοιώθω) και 

µερικά απίστευτά κουράστικά sequences που µπήκαν απλά γιατί είχαν βρει τα 

τραγούδια µε τα οποία θα τα συνδιάσουν µε χειρότερο απ`αυτά τη συµµετοχή του 

Bono που πονάνε τα µάτια σου. Σε όλη αυτή τη διάρκεια που δεν είναι και µικρή, η 

ιστορία δε προχωράει σχεδόν καθόλου εκτός κάποιων µικροπροσωπικών ιστοριών 

των δεύτερων χαρακτήρων που εκτός από την υποχρεωτική στράτευση του Max και 

το αντίστοιχο music sequence, και το εικαστικό ξέσπασµα του Jude µε τις φράουλες 

και η ώρα περνάει εντελώς αδιάφορα και οριακά κουραστικά. Οι υποκριτικές αλλά 

και µουσικές ερµηνείες είναι άκρως ικανοποιητικές µε αυτές των Sturgess και 

Anderson να ξεχωρίζουν.  

 

Η ταινία πήρε εξαιρετικές κριτικές αλλά προσωπικά δε µε εντυπωσίασε. Μπορεί να 

φταίει που δεν έζησα την εποχή και τα τραγούδια της αλλά ούτε έχω ιδιαίτερη 

αδύναµία σ`αυτήν ώστε να την µάθω.  

Αλέξανδρος Κυριαζής 
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Enchented 

- Κριτική από το Cine.gr: 

Πέµπτη 6 Δεκεµβρίου 2007  

Μπορεί το παραµύθι να επιβιώσει στη Νέα Υόρκη; Η Disney µπορεί στα σίγουρα να 

συµβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση. Από την Disney έρχεται λοιπόν, αυτό 

«µαγικό» υβρίδιο κινουµένων σχεδίων και ζωντανής δράσης για να µας θυµίσει τις 

αρετές µίας «ταινίας για όλη την οικογένεια». Ένα όµορφο νεαρό κορίτσι, µία κακιά 

µητριά, ένας γοητευτικός δικηγόρος της Νέας Υόρκης, ένας ερωτοχτυπηµένος 

πρίγκιπας, ένα τρωκτικό που µιλάει, όλοι κινούνται µεταξύ του κλασσικού animated 

κόσµου του Disney και αυτού της σηµερινής Νέας Υόρκης και µας γοητεύουν µε µία 

ιστορία γεµάτη από έρωτα, µουσική, λάµψη και µπολιασµένη µε αυτήν την 

καλοπροαίρετη διάθεση που ευλογά την προεόρτια περίοδο που διανύουµε. Η 

πρωταγωνίστρια Amy Adams είναι πολύ γλυκιά, ταυτόχρονα ερµηνεύει την ηρωϊδα 

της έχοντας απόλυτη συναίσθηση του πόσο σηµαντική είναι για τον θεατή – ιδιαίτερα 

τον ανήλικο – και στο τέλος τέλος ναι… πρόκειται για ένα συµπαθητικό µουσικό 

παραµύθι που θα λειτουργήσει µέσα σας όπως η θέα του στολισµένου 

χριστουγεννιάτικου δένδρου. Ανακουφιστικά…  

Βαθµολογία:  (6/10)  

Άλκηστις Χαρσούλη  

………………………………………………………. 

Η κριτική του "α" από τον Χρήστο Μήτση 

ΑΦΟΡΗΤΑ ΣΙΡΟΠΙΑΣΜΕΝΗ, ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΑΦΕΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΦΗΒΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ 

ΚΟΜΕΝΤΙ, ΜΕ ΟΛΙΓΗ ΑΠΟ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ. 

ΕΠΙΕΙΚΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ ΟΙ ΣΟΥΖΑΝ ΣΑΡΑΝΤΟΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΘΙ ΣΠΟΛ, ΣΕ 

ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΜΙ ΑΝΤΑΜΣ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΩΣ 

ΧΑΖΟΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ. 

………………………………………………………. 

Η Μαγεµένη  

Μια Χιονάτη δίχως νάνους, µε δεκανίκια από Σταχτοπούτα, σε τράκο µετωπικό µε 

νεοϋρκέζικο real world αναζητά το φιλί το... ιπποτικό. 

 



	   154	  

Θα µπορούσε να ήταν το απόλυτο ντισνεϊκό trip και µαζί ένα ξεκαρδιστικό 

ξεχαρβάλωµα του συνόλου της animated παράδοσης του στούντιο στον κόσµο του 

παραµυθιού. Αλλά, µάλλον, κάποιος πέρασε το σενάριο από το λογιστήριο (και το 

Rating Board)... Από το γλυκερό σύµπαν των κινουµένων σχεδίων στην «κόλαση» της 

Times Square, η πριγκίπισσα Ζιζέλ ψάχνει τον άγνωστο αγαπηµένο της, τον άντρα 

που το ριζικό της ορίζει να τη φιλήσει όπως κανένας άλλος και, εντός ολίγων λεπτών, 

ο αυτόµατος πιλότος έχει αντικαταστήσει το όραµα µε ένα κοριτσίστικο καρµπόν 

στερεοτύπων, από τα οποία επιζεί µονάχα η πρωταγωνίστρια Εϊµι Άνταµς, ειδικά στις 

πιο «ξανθές» στιγµές της (που είσαι Νίτσα Μαρούδα να τους πάρεις το στέµµα, τον 

Χυτήρογλου και το κουρτινόξυλο µαζί...). Πέρα από το target group των νεανίδων 

µαθητριών, θα σκάσουν το χειλάκι και µερικές µεγαλοκοπέλες ή κάτι άλλες 

«πριγκίπισσες» λιγότερο άτριχες από το κανονικό και... that’s all! Στα θετικά, τα 

απολύτως camp µουσικά µέρη, η σεκάνς του συγυρίσµατος στο διαµέρισµα του 

µεγαλοδικηγόρου (µε τη βοήθεια κατσαριδών, ποντικών και περιστεριών!) και, αν 

υπήρχε Θεός, η αναξιοποίητη Σούζαν Σαράντον στο ρόλο της κακιάς µάγισσας που δε 

θέλει να γίνει η κακιά πεθερά ο κόσµος να χαλάσει. Κρίµα και πάλι κρίµα, να χαθεί 

τέτοια ευκαιρία... 

 

Υ.Γ. Στη λαϊκή απογευµατινή, καλό θα ήταν οι µανάδες να συνοδεύουν τα ροζ 

θρεφτάρια τους, µιλάµε για τη χαρά του παιδεραστή! 
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Mamma mia 

- Κριτική από το Cine.gr: 

Τετάρτη 2 Ιουλίου 2008  

Πρόκειται για µία ροµαντική κοµεντί, που διαδραµατίζεται στη Σκιάθο, Σκόπελο και 

το Πήλιο µε απίστευτο καστ και πληθώρα χορευτών. Η Σόφι, µια 20χρονη κοπέλα 

ετοιµάζεται να παντρευτεί τον αγαπηµένο της, επίσης νεαρό Σκάι, και αποφασίζει να 

ανακαλύψει ποιός είναι ο πατέρας της προκειµένου να του ζητήσει να την οδηγήσει 

στα σκαλιά της εκκλησίας. Την εποχή της σύλληψης της, η µητέρα της (καθόλου φαν 

του γάµου, γνήσιο τέκνο της χίπικης και πιο ελαστικής εποχής), που την υποδύεται η 

Meryl Streep και µένει µόνιµα στο νησί που λέγεται Καλοκαίρι διευθύνοντας µια 

πανσιόν, είχε τρεις εραστές. Τους υποψήφιους µπαµπάδες υποδύονται οι Pierce 

Brosnan, Colin Firth και Stellan Skarsgerd, οι οποίοι και φτάνουν στο νησί. Μαζί µε 

αυτούς φτάνουν και οι θρυλικές φίλες της Ντόνα (Meryl Streep), αλλά και οι φίλες 

της νύφης, Σόφι. Και από εκεί αρχίζουν όλα. Η ταινία είναι πραγµατικό Χόλλιγουντ. 

Με πολύ ωραίο σενάριο, µε φοβερό καστ, µε απίστευτα τραγούδια και χορευτικά, σε 

έναν µαγευτικό τόπο, που σε κάνει να θες να ξεκινήσεις διακοπές αύριο. Σε 

επιστρέφει στην εποχή που όλα ήταν επιτρεπτά, το σεξ πιο ελεύθερο και πολυγαµικό 

και η ζωή σαφώς πιό ξένοιαστη.  

 

Η ερµηνεία της Meryl Streep ήταν κατα τα ανεµενόµενα, µοναδική. Είναι απίστευτο 

όµως, πως µπορεί ταυτόχρονα να βγάζει γέλιο, αλλά και συγκίνηση, πως ισσοροπεί 

πάντα ανάµεσα στα δύο χωρίς υπερβολές, πως τραγουδάει έτσι µοναδικά, κάνοντας 

τους άλλους να φαίνονται πιό λίγοι, ενώ δεν είναι... Δίνεται τόσο πολύ στον ρόλο της, 

αυτή η µεγάλη ηθοποιός, και βγάζει τόση ενέργεια που µοιάζει µε κοριτσάκι µπροστά 

στο πρώτο της φλέρτ. Οι άσπονδες φίλες της, Julie Walters και Christine Baranski 

είναι καταπληκτικές, µε τέλειες φωνές και ερµηνείες. Η Σόφι (Amanda Seyfried) είναι 

και αυτή γλυκύτατη και εκφραστικότατη µε την φρεσκάδα και την αθωότητα της 

νιότης της. Οι άντρες του έργου είναι σε δεύτερο πλάνο, αλλά οι ερµηνείες τους είναι 

ικανοποιητικές, το ίδιο και οι φωνές τους. Ο Pierce Brosnan, παρότι θεός, φαίνεται 

ίσως λίγο κοµπλαρισµένος δίπλα στην Meryl Streep. Βέβαια το ότι είναι γυρισµένο 

στην Ελλάδα, αποτελεί ένα από τα µεγάλα ατού του έργου. Βλέπετε... αυτό που θα 

απολαύσετε είναι η καλή Ελλάδα... καµµία σχέση µε την καθηµερινότητα µας. Σε 
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κάνει να θες να φύγεις διακοπές αύριο, µε ένα σακ βουαγιάζ µε τα εντελώς 

απαραίτητα, ένα µαγιό και µια πετσέτα, να βουτήξεις στα πεντακάθαρα νερά ενός 

νησιού, παρέα µε τους καθόλου αγενείς ντόπιους και να λικνιστείς στις βραδινές 

έναστρες ντισκοτέκ σε ρυθµούς των ΑΒΒΑ απόλυτα χορευτικούς, παρέα µε τον 

έρωτα της ζωής σου. Την µουσική όλοι την γνωρίζουµε και την έχουµε χορέψει, 

ανεξαρτήτως της ηλικίας µας, είναι πολύ ζωντανή και σε αυτές τις νέες εκτελέσεις 

εξαιρετική. Η ταινία προσφέρεται για θερινό σινεµά µε µπιρίτσα, λίγο πριν τις 

διακοπές... και αυτό γιατί θα σας φτιάξει ψυχολογία για ξέφρενα πάρτι, ξενύχτια και 

έρωτες στα ελληνικά νησιά.  

Βαθµολογία:  (8/10)  

Μαργαρίτα Παναγιωτοπούλου  

………………………………………………………. 

Πέµπτη 3 Ιουλίου 2008  

Ένα αυστραλέζικο διαµαντάκι του 1994,το Muriel`s wedding µε πρωταγωνίστρια της 

άγνωστη τότε Toni Collette αποτέλεσε την έµπνευση για το θεατρικό µιούζικαλ 

Mamma mia! που θριάµβευσε τόσο στο West End όσο και στο Broadway από το 

1999 και εξής. Το Hollywood δεν είχε λόγο να µην µεταφέρει στην µεγάλη οθόνη 

αυτήν την µουσικοχορευτική πανδαισία που έκανε ξανά της µόδας τους ABBA και το 

αποτέλεσµα είναι αυτό που θα δείτε από σήµερα στις κινηµατογραφικές αίθουσες. 

Πίσω από την παραγωγή βρίσκεται ο γνωστός «φιλέλλην» Tom Hanks ενώ το 

υπέρλαµπρο καστ µε επικεφαλής την µεγάλη κυρία του αµερικανικού 

κινηµατογράφου Meryl Streep αποτελεί από µόνο του το καλύτερο promotion του 

φιλµ χωρίς φυσικά να θεωρείται αµελητέα και η συµβολή του ελληνικού φωτός στο 

τελικό αποτέλεσµα. Στο σύνολό της η ταινία είναι ένα feelgood προϊόν χωρίς 

ιδιαίτερες αξιώσεις αλλά µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εµάς τους Έλληνες, καθώς είναι 

γυρισµένο στην Σκιάθο, Σκόπελο και στο Πήλιο που συνάδει µε το καλοκαιρινό mood 

στο οποίο ήδη βρισκόµαστε όλοι και µας προτείνει την µουσική επένδυση του φετινού 

καλοκαιριού.  

Βαθµολογία:  (6,5/10)  

Άλκηστις Χαρσούλη  

………………………………………………………. 
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Τρίτη 8 Ιουλίου 2008  

 

Πως µπορείς άραγε να αξιολογήσεις αρνητικά µια ταινία κρίνοντας επιµέρους 

σκηνοθετικές αστοχίες και εστιάζοντας σε σεναριακές αφέλειες όταν στο τέλος της 

έχεις περάσει τόσο καλά και η διάθεσή σου έχει απογειωθεί; Θα ήσουν πολύ µίζερος 

αν το έκανες! Το Mamma Mia!, φίλες και φίλοι, είναι ο ορισµός του feel good movie, 

το απόλυτο αντίδοτο στην κατάθλιψη, η καλύτερη διαφήµιση για τον ελληνικό 

τουρισµό, οι χίλιοι και ένας λόγοι για τους οποίους λατρεύουµε το καλοκαίρι σε κάθε 

γωνιά αυτής της χώρας!  

 

Με όπλο το υπερεπιτυχηµένο θεατρικό µιούζικαλ της Catherine Johnson και τις 

µελωδίες των ABBA που στο πρόσωπό τους ο όρος αθάνατη ποπ δεν ακούγεται ως 

αντίφαση η σκηνοθέτης Phyllida Lloyd δηµιουργεί µια ατµόσφαιρα ξέφρενου πάρτυ 

(µε τους πρωταγωνιστές της ταινίας να µην µπορούν να κρύψουν πόσο 

καταδιασκέδασαν τη συµµετοχή τους σε αυτήν), ένα ιδανικό soundtrack για τα 

καλοκαίρια και τον έρωτα! Κωµικές σκηνές εναλλάσσονται µε συγκίνηση και τη 

συγκίνηση διαδέχεται ο χορός ενώ µια παρέλαση hit after hit από το Σουηδικό 

συγκρότηµα κάνει τους θεατές της ταινίας µετά βίας να µένουν στα καθίσµατά τους 

και να αρκούνται απλά να χτυπούν ρυθµικά τα πόδια τους στα χαλίκια του θερινού 

κινηµατογράφου!  

 

Πέρα όµως από τα απολύτως ενταγµένα στην πλοκή της ταινίας στιχάκια των ABBA 

αυτή που δίνει τον τόνο δεν είναι άλλη από την εκπληκτική Meryl Streep! Για άλλη 

µια φορά πραγµατικά στέκεις άφωνος µπροστά στο µεγαλείο της ερµηνείας αυτής της 

γυναίκας και στη µοναδική προσαρµοστικότητά της σε εκ διαµέτρου αντίθετους 

ρόλους και τη χαζεύεις εδώ να χορεύει σα κοριτσάκι, να τραγουδά µε άποψη (ξέρει 

ότι δεν είναι Barbra Streisand αλλά έχει περισσότερο πάθος κι από αυτήν!) και κυρίως 

να καταθέτει ψυχή που βάζει κάτω δέκα εικοσάρες!  

Βαθµολογία:  (8/10)  

Πάνος Σταµούλης  

………………………………………………………. 

Δευτέρα 28 Ιουλίου 2008  
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"Mamma mia, here I go again" και πάµε ξανά. Το "Mamma Mia" είναι µια απ` τις 

δηµοφιλέστερες µουσικοχορευτικές παραστάσεις του πλανήτη. Από το 1999 και µετά 

έχει λάβει χώρα σε κάθε µεριά του πλανήτη και αναρίθµητοι είναι οι θεατές που την 

έχουν παρακολουθήσει. Το γεγονός αυτό ήταν κι ο λόγος που η κινηµατογραφική του 

µεταφορά δεν προκάλεσε έκπληξη, καθώς ήταν θέµα χρόνου.  

 

Σε πρώτη φάση, η συγκεκριµένη ταινία αποτελεί την καλύτερη παγκόσµια διαφήµιση 

για τον ελληνικό τουρισµό. Γυρισµένη στη Σκιάθο, στη Σκόπελο και στο Πήλιο, 

βγάζει προς τα έξω την καλύτερη πλευρά της χώρας µας, αυτή της φυσικής οµορφιάς, 

της χαράς, της ανεµελιάς και της διασκέδασης. Σε συνδυασµό δε µε την εξαιρετική 

φωτογραφία που µοιάζει να µετατρέπει σε πορτρέτο την κάθε εικόνα, το αποτέλεσµα 

είναι αν µη τι άλλο πολύ όµορφο. Προσωπικά σκεφτόµουνα ότι χρειάζοµαι 

επειγόντως διακοπές κι ότι µια δήθεν αναρρωτική θα ήταν πολύ χρήσιµη για βουτιές 

σε κάποια παραλία.  

 

Καθαρά Χολιγουντιανή ταινία, που τι σηµαίνει αυτό; Ακόµα κι ένα ήσυχο 

φαινοµενικά νησί, µπορεί να ταρακουνηθεί και να µετατραπεί σε πίστα υπό τους 

ήχους των Abba. Αγαπηµένα τραγούδια που όλοι ασχέτου ηλικίας έχουµε ακούσει και 

χορέψει, συνοδεύονται από εντυπωσιακά απολαυστικά χορευτικά, που πραγµατικά σε 

κάνουν να θέλεις να σηκωθείς από το κάθισµά σου και να κινηθείς κι εσύ στους 

ξέφρενους ρυθµούς τους. Δεν έχω βέβαια να πω το ίδιο θετικά σχόλια για το µοντάζ 

της ταινίας που ειδικά ώρες-ώρες σε κάνει να πιστεύεις πως η υπεύθυνη δεν είχε 

τίποτα άλλο στο µυαλό της από το να φτιάξει µικρά κοµµάτια video-clips και να τα 

ενώσει όλα µαζί σε ένα.  

 

Η Meryl Streep είναι µοναδική, όπως άλλωστε µας έχει συνηθίσει σε κάθε της 

κινηµατογραφική παρουσία. Ερµηνεύει το ρόλο της µε ισορροπία, χωρίς να 

καταφεύγει σε υπερβολές, τόσο όταν η υπόθεση εστιάζει στο κωµικό, όσο και στο 

αισθηµατικό κοµµάτι της ιστορίας. Η φωνή της είναι µοναδική, αν κι αυτό δεν 

αποτελεί έκπληξη για όσους έχουν παρακολουθήσει τις µέχρι σήµερα ταινίες της, 

καθώς και στο παρελθόν µας έχει εντυπωσιάσει στον συγκεκριµένο τοµέα. Το "The 

Winner Takes It All" είναι η µοναδική της στιγµή, που σίγουρα θα έβαζε κάτω πολλές 
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επαγγελµατίες τραγουδιάρες του αµερικάνικου πενταγράµµου κι εκτός αυτού, είναι 

απίστευτο να βλέπεις µια γυναίκα στη δικιά της ηλικία, να έχει τόσο µπρίο, νάζι κι 

ένταση στο χορευτικό σκέλος του ρόλου της, τόσο ώστε να την κάνει να µοιάζει µε 

κοριτσάκι.  

 

Η Amanda Seyfried µε την σειρά της, µας ικανοποιεί και η ίδια στο φωνητικό κοµµάτι 

της υπόθεσης, όντας ιδιαιτέρως καλή. Γλυκιά κι εκφραστική, µ` ένα φρέσκο και 

ζωηρό παρουσιαστικό, συνθέτει εκείνη την εικόνα της αθωότητας και της αφέλειας, 

που ακόµα κι αν φαντάζει υπερβολική ορισµένες φορές, κάπου µέσα µας την 

αποζητάµε.  

 

Οι άντρες της ιστορίας τώρα παίζουν σε διαφορετικό ταµπλό. Ο Pierce Brosnan, 

µπορεί να είναι κατά πολλούς και να παραµένει ο γόης της ταινίας, ωστόσο, φωνητικά 

τουλάχιστον δεν µε πείθει καθώς ακούγεται σαν γαϊδούρι που τσινάει στην ανηφόρα. 

Ο Stellan Skarsgerd πάλι, µάλλον έχει αυτογνωσία και γι` αυτό δεν επιδίδεται σε 

λυρικές σκηνές, ενώ ο πολύ συµπαθής προς εµέ Colin Firth, αν και δευτερευούσης 

σηµασίας ύπαρξη, έχει µια αξιοπρεπή παρουσία σε όλους τους τοµείς.  

 

Και σ`αυτό το κρίσιµο σηµείο αναρωτιέµαι... Παρά τις όποιες σκηνοθετικές αστοχίες, 

παρά τις όποιες σεναριακές µελό κοινοτυπίες, πόσο αυστηρά µπορείς να κρίνεις ένα 

λαµπερό πακέτο που όταν το άνοιξες µε δισταγµό, κατάφερε τελικά να σε παρασύρει, 

να σε κάνει να γελάσεις και να περάσεις ξέγνοιαστα και όµορφα; Δεν ξέρω αν 

οφείλεται στο γεγονός πως έχω πολύ καιρό να διασκεδάσω ξέφρενα, αλλά τελικά 

δέχτηκα την πρόσκληση γι` αυτό το κινηµατογραφικό πάρτι και δεν το µετάνιωσα. 

Μπορεί να µην είναι αριστούργηµα, δείτε το όµως µε καλοκαιρινή κι αέρινη διάθεση 

και το µόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσετε ευχάριστα.  

Βαθµολογία:  (7.5/10)  

Γιώτα Παπαδηµακοπούλου  

………………………………………………………. 

Mamma mia ΘΟΔΩΡΗ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ 

Φαν των Άµπα δεν είµαι, αλλά οµολογώ ότι το θεατρικό Mamma Mia, µε την απλή 

λογική της σεναριακής ανάπτυξης, την εκρηκτική παρέµβαση των ποπ τραγουδιών 
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του σουηδικού συγκροτήµατος και το λιτό σκηνικό που αφαιρετικά παρέπεµπε στο 

απαρασάλευτο ελληνικό καλοκαίρι είχε ψυχαγωγική επίδραση πάνω µου και δεν 

κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Βοήθησε βέβαια και η συµµετοχή του κοινού, κάτι που 

εκ των πραγµάτων δεν είναι εφικτό σε µια σκοτεινή αίθουσα. Αλλά ακόµη και αν το 

κοινό είχε όλη τη καλή διάθεση να σηκωθεί και να χορέψει, το καταιγιστικό µοντάζ, η 

σκόρπια σκηνοθεσία και οι µπερδεµένες ερµηνείες θα του έκοβαν την µπουκιά από το 

στόµα. 

Αποφασισµένη πως µπορεί να µετατρέψει ένα µίνιµαλ µιούζικαλ σε µια φορτωµένη 

παραγωγή µε µεγάλους σταρ και διαρκείς εναλλαγές, η Φίλιντα Λόιντ αφαιρεί από το 

Mamma Mia το προνόµιο της αµεσότητας και της πηγαίας δύναµης των ωµών 

συναισθηµάτων. Η υπόθεση φέρνει τρεις υποψήφιους µπαµπάδες µιας µελλόνυµφης 

νεαράς σε ένα µικρό ελληνικό νησί. Η 20χρονη Σόφι έχει διαβάσει το ηµερολόγιο της 

ξενοδόχου µάνας και έχει ανακαλύψει πως «εκείνο το καλοκαίρι» µια από τις τρεις 

θερινές της σχέσεις µπορεί και να την έφερε στη ζωή. Δυο κολλητές της έρχονται στο 

νησί, µαζί µε δυο παλιές φίλες της µαµάς, της Ντόνα, οι οποίες τραγουδούσαν µε 

αυτήν κοµµάτια των Άµπα στην τρελή τους νιότη - το φωνητικό τους γκρουπάκι 

λεγόταν Dynamos. Ένα συνεχές πινγκ πονγκ παρεξηγήσεων και διαλόγων µε 

απωθηµένα και αναµνησιολογία ξεφυτρώνει κάθε στιγµή, όπως άλλωστε και τα 

τραγούδια της δισκογραφίας των Άµπα, γύρω από τα οποία υφάνθηκε το σενάριο. 

Η ταινία θα σας θυµίσει τα πάντα, από τις καλοκαιρινές µουσικές περιπετειούλες µε 

τον Κλιφ Ρίτσαρντ και τον Έλβις Πρίσλεϊ µέχρι το Grease. Όλοι παίζουν τραβηγµένα, 

σαν να πρωταγωνιστούν σε ένα ελάχιστα αστείο slapstick µε τούµπες και σεισµούς 

και χορούς και γλέντια. Η Μέριλ Στριπ έχει υπέροχη φωνή και βάζει τα δυνατά της να 

πείσει πως µια µάνα δεν µπορεί εύκολα να αποχωριστεί το παιδί της και παράλληλα 

να αντιµετωπίσει το ξεχασµένο παρελθόν της και τις ευθύνες που συσσωρεύονται από 

τη δουλειά και τη µοναξιά. Με τη φόρµα και τα αθλητικά της, η Στριπ περπατάει σαν 

χωριάτισσα, µια λαϊκή Αµερικανίδα που έχει ξεσηκώσει τις αδρές συνήθειες µιας 

νησιώτισσας, αλλά δεν ισορροπεί πουθενά στην πραγµατικότητα. 

Όπως συνήθως συµβαίνει στα µιούζικαλ, το ένα σκηνικό µετά το άλλο φιλοξενούν τα 

µουσικοχορευτικά νούµερα, αλλά ροή και συνέπεια απουσιάζουν. Μοιάζουν ατάκτως 

εριµµένα και εµφανώς δανεισµένα από τη σκηνική λογική, εκεί όπου το κιτς έχει 
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ενότητα και περιέχεται σε ένα συγκεκριµένο κάδρο χωρίς φυσικό ντεκόρ, έτσι ώστε η 

αισιόδοξη υφή των τραγουδιών να φέρεται από τους ανθρώπους που τα ερµηνεύουν. 

Με τόση θάλασσα και µαγευτική θέα, το µάτι χάνεται, όπως χάνεται η 

αυτοσυγκέντρωση αλλά και ο βαθµός αληθοφάνειας µιας ούτως ή άλλως 

πουπουλένιας πλοκής. 

Γνωρίζω πως το Mamma Mia δεν λογίζεται ως σοβαρό έργο - δεν είναι το West Side 

Story, δεν είναι καν ο Sweeney Todd. Τολµώ όµως να πω πως κάποιες από τις ταινίες 

του Δαλιανίδη είναι πιο σοβαρές στη σύλληψη και την εκτέλεσή τους, κι ας ξεχείλιζαν 

από δάνεια και υπεραπλουστεύσεις στην τυπολογία τους. Μόνο η Ελλάδα 

επωφελείται σε καθαρά τουριστικό επίπεδο (ας µη µιλήσουµε για τα απανωτά, σαν 

εγκεφαλικά, φολκλόρ) από την απίστευτη θέα και τα χρώµατα που αποτύπωσε ο 

διευθυντής φωτογραφίας Χάρης Ζαµπαρλούκος. Και η ατρόµητη Μέριλ Στριπ, που 

διεύρυνε το πλουσιότατο βιογραφικό της µε σχετική αξιοπρέπεια. Είναι εµφανώς 

γηραιότερη από το ρόλο, αλλά εδώ έχει σώσει άλλα κι άλλα, εκεί θα κόλωνε; 

………………………………………………………. 

ΚΡΙΤΙΚΗ 

» Αγγέλα Αϊδίνη 

Το δηµοφιλές musical µεταφέρεται στην µεγάλη οθόνη µε πρωταγωνιστές µεταξύ 

άλλων την Meryl Streep, τον Pierce Brosnan, τον Colin Firth και τον Stellan 

Skarsgard σε µια υπερπαραγωγή µε φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η µουσική των 

ABBA συνοδεύει την ιστορία της µικρής αγγλίδας Sophie (Christine Baranski), η 

οποία ετοιµάζεται να παντρευτεί τον εκλεκτό της καρδιάς της Sky (Dominic Cooper) 

στο φανταστικό ελληνικό νησί 'Καλοκαίρι', που µένει µε την µητέρα της Donna 

(Meryl Streep). Όλα είναι έτοιµα για τον γάµο, οι καλεσµένοι καταφθάνουν στο 

ετοιµόρροπο ξενοδοχείο, που διατηρούν µαµά και κόρη, και ανάµεσά τους τρεις 

πρώην σύντροφοι της Donna, των οποίων η άφιξη πρέπει να µείνει µυστική από την 

οικοδέσποινα µέχρι και τον γάµο. Υπεύθυνη για αυτή την µικρή έκπληξη είναι η 

µέλλουσα νυφούλα, που αναζητά τον µπαµπά της ανάµεσά στους τρεις, για να την 

συνοδεύσει στην εκκλησία. 

Ο ήλιος, η θάλασσα και η οµορφιά του Ελληνικού τοπίου κατακλύζουν την µεγάλη 

οθόνη σε µια δροσερή ταινία, γεµάτη µουσική και έρωτα. Τα σκηνικά και τα 
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κοστούµια, αν και κάποιες φορές αγγίζουν τα όρια του κιτς, - µας θυµίζουν την εικόνα 

που έχει ο υπόλοιπος κόσµος για την σύγχρονη Ελλάδα- δηµιουργούν µια χαριτωµένη 

ατµόσφαιρα, ότι πρέπει για φόντο µιας ιστορίας µε 'αβάσταχτη ελαφρότητα'. Το 

ζητούµενο όµως εδώ δεν είναι αυτό, αφού έχουµε να κάνουµε µε µια ταινία που δεν 

παίρνει η ίδια στα σοβαρά τον εαυτό της και δεν ντρέπεται καθόλου για αυτό. Με 

αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει το άλλοθι και για την υπεραπλουστευµένη πλοκή και για 

την teen-movie ερµηνεία της νεαρής Sophie αλλά και για τα κωµικά της στοιχεία. 

Το «Mama Mia» γεµίζει ευχάριστα δυο ώρες, µε µια καλή ερµηνεία από την Maryl 

Streep, που δείχνει να διασκεδάζει πολύ αυτό που κάνει και έναν Pierce Brosnan, που 

δεν έχει τίποτα από James Bond αλλά αντίθετα φαίνεται να τα καταφέρνει καλά σε 

έναν κόντρα ρόλο, όπως αυτός του υποψήφιου χαζοµπαµπά και του ροµαντικού 

εραστή (παρόλο που δεν τα καταφέρνει το ίδιο καλά και στο τραγούδι). Όσο για το 

Ελληνικό στοιχείο της ταινίας δυστυχώς περιορίζεται στην γεωγραφία, ενώ κατά τα 

άλλα ή παραµένει στο περιθώριο ή είναι γραφικό. 
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Nine  

ΚΡΙΤΙΚΗ 

» Πέτρος Καλογεράς 

Ο Guido Contini (Daniel Day-Lewis) υπήρξε κάποτε διακεκριµένος σκηνοθέτης, µόνο 

που οι τελευταίες του ταινίες ήταν µεγάλες αποτυχίες. Στην προσπάθεια, λοιπόν, να 

αναβιώσει την καριέρα του φτάνει στη Ρώµη, οπού θα γυρίσει µια νέα ταινία , το 

'Italia'. Έχει κανονίσει τα πάντα, χρηµατοδότηση, στελέχωση, διαφήµιση αλλά δεν 

έχει γράψει ούτε µια λέξη. Έχει µια ταινία χωρίς σενάριο. Αναζητεί απελπισµένα 

έµπνευση. Στρέφεται στην γυναίκα του, στην ηθοποιό-µούσα του, στην ερωµένη του. 

Τίποτα. Απλά, δεν έχει εµπιστοσύνη στο εαυτό του. Η περιπλάνησή του, θα περάσει 

από κόσκινο ολόκληρη τη ζωή του. Η αναζήτηση της έµπνευσης έχει µετατραπεί σε 

υπαρξιακό αδιέξοδο... 

Ο Rob Marshall επιστρέφει µε ένα ακόµα µιούζικαλ του Broadway. Μετά το 

«Chicago» µε τις εισπράξεις και τα βραβεία, ο Marshall θεώρησε ευκαιρία να γυρίσει 

µια ταινία µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο για να τη δει να φιγουράρει ξανά στις λίστες των 

βραβείων Oscar. Στο θέατρο όµως είναι αλλιώς τα πράγµατα. Η αµεσότητα δίνει στα 

µιούζικαλ χαρακτήρα show. Στον κινηµατογράφο όλα είναι πιο ξεκάθαρα. Τα 

µιούζικαλ δεν συγχωρούνται µόνο για την προσπάθεια. Πόσο µάλλον όταν ο Marshall 

υποχρέωσε τους ηθοποιούς σε πρόβες δυο µηνών πριν αρχίσουν τα γυρίσµατα, µε το 

αποτέλεσµα να είναι τελικά απογοητευτικό. 

Το «Nine» δεν δικαιολογεί την προβολή που του έχει δοθεί και σίγουρα δεν άξιζε την 

αναµονή. Μαθήµατα ηθικής, µέτρια µουσικοχορευτικά στην πλειονότητα τους, 

εύκολοι συνειρµοί και συµπεράσµατα, δυστυχώς φαίνεται πιο σοφιστικέ απ' ότι 

πραγµατικά είναι. Η ιταλική προφορά στα αγγλικά είναι µια άτυχη επιλογή και η 

σκηνοθεσία, το άλφα και το ωµέγα των φιλµ τέτοιου είδους, είναι αδιάφορη και 

µονότονη. Δεν µας προσκαλεί στην ταινία και δεν νιώθουµε το ρυθµό της. Είναι 

βέβαια αισθησιακή όσο δεν πάει, και αυτό οφείλεται στις τολµηρές παρουσίες των 

γυναικών της. Αλλά τι άλλο να ζητήσεις από µια ταινία που 'καίει', αυτό που τελικά 

αποτελεί το δυνατό της χαρτί, υποβαθµίζοντας την ίδια τη λάµψη της µέσα από τους 

διαλόγους της; 
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Ο Daniel Day-Lewis αν και είναι εξαιρετικός ηθοποιός, φαίνεται ότι το µιούζικαλ δεν 

του ταιριάζει. Η Penelope Cruz είναι ερεθιστική. Η Nicole Kidman και η Sophia 

Loren παίζουν λίγο και η Judi Dench φαίνεται αξιοπρεπής. Για την Kate Hudson δεν 

θα µιλήσουµε από σεβασµό στην (µητέρα της) Goldie Hawn. Αυτά που κλέβουν την 

παράσταση είναι µια έκπληξη και µια σταθερή αξία. Η έκπληξη έρχεται από την 

Stacey Ferguson (Fergie) που είναι µυστηριώδης (αυτό το οφείλει κατά κύριο λόγο 

στο χαρακτήρα της, τη Saraghina) προσφέροντας το πιο δυνατό µουσικοχορευτικό. Η 

σταθερή αξία είναι η Marion Cotillard. Ένα εκφραστικό πρόσωπο που προσαρµόζεται 

σε κάθε ρόλο που θα του δοθεί, µε εξαιρετικά αγγλικά και υπέροχη φωνή. Το 

φαινόµενο Marion. 

Οι οµοιότητες µε το «8 1/2» του Fellini είναι πολλές αλλά µπορεί να αποδειχτούν 

παραπλανητικές, αφού εδώ δεν κρίνεται η ασπρόµαυρη ταινία του '63. Η ταινία του 

Federico Fellini ήταν κινηµατογραφικά πρωτοπόρα µε δική της ιδεολογία. Το «Nine» 

είναι ένα φανταχτερό µιούζικαλ. Όποιος δεν είναι λάτρης των µιούζικαλ δεν έχει λόγο 

να δει την ταινία. Όποιος είναι λάτρης τους έχει πολλούς λόγους να... πάει στο 

Broadway να δει την παράσταση όταν ξαναπαιχτεί. Το «Nine» έχει αισθησιασµό και 

sex appeal. Τίποτα παραπάνω... 

………………………………………………………. 

- Κριτική από το Cine.gr: 

Αν κάποιος δεν έχει καµία, τελείως, επαφή µε το σινεµά του µαέστρου Fellini, εύκολα 

θα εντυπωσιαστεί, και µε το δίκιο του, µε το Εννέα. Έχει ορθή ευρωπαϊκή γραφή στο 

δράµα του και τροµερό πλουραλισµό στο µιούζικαλ. Όµως, το έργο είναι άµεσο 

ριµέικ του 8½ µε πάµπολλες αναφορές κι από άλλα έργα του Ιταλού κοµψοτέχνη και 

σκηνή-σκηνή κάνεις τις συγκρίσεις σου. Οπτικά όλες οι αναφορές λειτουργούν, 

διαισθητικά, όµως, χάνουν και χάνουν αρκετά. Ο Marshall αναµασάει έτοιµα νοήµατα 

και δεν µπορεί να τα ανανεώσει σε κανένα τους σηµείο. Δεν υπάρχει το «θείο» βάθος 

που έκανε το 8½ ένα από τα καλύτερα έργα της έβδοµης τέχνης…  

 

Ένσταση έχω και για το µιούζικαλ κοµµάτι, κυρίως µε τα πρώτα τραγούδια. Είναι 

τραγούδια που λειτουργούν µε ευκολία στο Μπρόντγουεϊ, αλλά δεν έχουν 

κινηµατογραφική υπόσταση. Δεν είναι ένα καθαρό «φάλτσο» µιούζικαλ, όπως η 



	   165	  

Όπερα της Πεντάρας που υπάρχει κι αυτή ως αναφορά, ή ένα αλά Bob Fosse (κι αυτός 

υπάρχει εδώ) αλλά τραγούδια που απαιτούν ζωντανή επαφή για να εκτιµηθούν. Η 

τελευταία µου ένσταση είναι κοµµατάκι περίεργη κι αντιφατική: ο Day-Lewis ήταν ο 

ιδανικότερος άνθρωπος σήµερα για τον συγκεκριµένο ρόλο. Έλα, όµως, που 

παραπέµπει άµεσα στον Marcello Mastroianni και οι συγκρίσεις… τον σκοτώνουν. 

Άψογες βρήκα τις Penelope Cruz (σέξι όσο δεν πάει), Marion Cotillard (όλα τα λεφτά) 

και Nicole Kidman (ως άλλη Anita Ekberg). Συνολικά, κερδίζει στο ότι ο Marshall 

κάνει µε συνέπεια αυτό που θέλει να κάνει, αλλά χάνει στις συγκρίσεις και στο 

πνευµατικό υπόβαθρο. Πάντως, επουδενί δεν απογοητεύει.  

Βαθµολογία:  (2.5/5)  

Σταύρος Γανωτής  

………………………………………………………. 

Δευτέρα 21 Δεκεµβρίου 2009  

Μια από τις βασικές αρετές του Φελίνι ήταν ότι µπορούσε ταυτόχρονα και να 

ρεµβάζει και να στοχάζεται. Να ρεµβάζει οργανώνοντας µνήµες και φαντασιώσεις σε 

ένα γοητευτικό τσίρκο της ζωής. Και να στοχάζεται κάθετα βυθοµετρώντας 

ψυχαναλυτικά τις ψυχές και οριζόντια βλέποντας τις κοινωνικές παραµέτρους. Η 

µεταφορά της ιδέας του 8½ (και µε αναφορές στο Ντόλτσε Βίτα) σε µιούζικαλ, είναι 

µεγάλη πρόκληση. Στο έργο αυτό είχαµε ένα προχώρηµα σε µια νέα ολοκληρωµένη 

κινηµατογραφική γλώσσα στην οποία καταργείται ο γραµµικός χρόνος και η αφήγηση 

ακολουθεί τους συνειρµούς του ήρωα. Οι συνειρµοί όµως αυτοί είναι, όπως είπαµε, 

πλούσιοι σε στοχαστικό περιεχόµενο. Ο Ροµπ Μάρσαλ, βασιζόµενος σε αυτό το 

φελινικό σύµπαν εικονογραφεί συνοπτικά την επιφάνεια και κάποιες φορές 

βιντεοκλιπάρει (όπως στο νούµερο της Χάντσον) προσπαθώντας να αντλήσει ότι 

µπορεί από την αύρα των ηθοποιών. Πράγµατι η ταινία µένει στην µνήµη γιατί ο 

Ντάνιελ Ντέι Λιούις ξέρει να πει πράγµατα, απλά µε το πρόσωπο και το σώµα του 

χωρίς να είναι εφοδιασµένος µε σπουδαίες ατάκες, γιατί η Μαριόν Κοτιγιάρ µας δίνει 

ένα εξαιρετικό χαρακτήρα «κυρίας» η οποία συγκεντρώνει οµορφιά, αξιοπρέπεια, και 

συναίσθηµα περασµένο από σοφία, γιατί η Πενέλοπε Κρουζ αποδίδει (σε ένα 

νούµερο) όλο τον ερωτισµό της Μέριλιν στο Let`s make Love µεταφρασµένο στο 

απενοχοποιηµένο σήµερα και γιατί η Τζούντι Ντένς ενσαρκώνει την παλιά γαλλίδα 

που`χει στο αίµα της το music hall. Από τις υπόλοιπες η Σοφία Λόρεν βρίσκεται σε 
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λάθος σεναριακή τοποθέτηση. Αφού η µητέρα του, (ως εικόνα στο φιλµ και ως 

πραγµατική κινηµατογραφική ιστορία), είναι µια γυναίκα που ξεχειλίζει από ντιβισµό, 

δεν µπορεί να χρησιµοποιείται ως καλοκάγαθη γιαγιά. Στην απόδοσή της λείπουν όλα 

εκείνα τα λεπτά σηµεία που θα έκαναν φανερό ότι ο ήρωας µεγάλωσε µε ισχυρό 

οιδιπόδειο, µε τις γυναικείες παρουσίες στη ζωή του να είναι προεκτάσεις της µάνας 

και ως εκ τούτου απαραίτητο οξυγόνο. Κάπου εδώ ενεδρεύει και ένα µεγάλο φάλτσο. 

 

Όλη αυτή η κατάσταση του άντρα καλλιτέχνη που περιστοιχίζεται από γυναίκες που 

τον αγαπούν, που δεν µπορεί να εµπνευστεί παρά µονάχα µέσα από τις σχέσεις του 

µαζί τους, που ναι µεν είναι «καλός άνθρωπος» αλλά αµοραλιστής (µε τις γυναίκες να 

τον καταλαβαίνουν και να τον συγχωρούν), όλος αυτό το εγωκεντρικό concept, ήταν 

µια αστική µυθολογία (εφαρµοσµένη) µέχρι τα 60ς, το πολύ 70ς, που τώρα, στην 

µεταµοντέρνα εποχή της αποδόµησης όλων των ρόλων, φαντάζει παράταιρη, 

εντάσσεται σε «αρχαία ήθη κι έθιµα». Προφανώς η ταινία τοποθετείται σε εκείνη την 

εποχή, όµως ο Μάρσαλ θα όφειλε αυτό το concept κάπως να το κρίνει, να το κοιτάξει 

από µια κυρίαρχη απόσταση, κάτι που δεν συµβαίνει. Είναι ένα πρόβληµα που δεν 

είχε να αντιµετωπίσει στο «Σικάγο» αφού εκεί βρισκόµαστε µεν στα `20s αλλά στο 

γνώριµο και σήµερα περιβάλλον της κοινωνίας του θεάµατος και της καπιταλιστικής 

της έκφρασης.  

 

Δοµικά η ταινία χτίζεται πάνω στα εννέα νούµερα που αναλογούν στις εννέα γυναίκες 

του. Κι αυτό που θα µείνει σίγουρα, είναι κάποια µιουζικάλε περάσµατά τους. 

Αναρωτιέµαι ποιο θα ήταν το αποτέλεσµα αν το σενάριο είχε αναλάβει ο Τσάρλι 

Κάουφµαν.  

Βαθµολογία:  (2.5/5)  

Χάρης Καλογερόπουλος  

………………………………………………………. 

Κριτική για Nine ΘΟΔΩΡΗ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ 

Όπως και στο Σικάγο, ο Ροµπ Μάρσαλ καταφεύγει στη λύση των φαντασιακών 

προβολών του Γκουίντο Κοντίνι, ενός πονεµένου σκηνοθέτη που έχει στριµωχτεί από 

πνευµατική ξεραΐλα και µανίες θηλυκών καταδιώξεων. Η ταινία είναι µια σύναψη 

πολλών σκηνών, γι' αυτό και γίνεται απολαυστική, ρηχή, συγκινητική και γενικευτική, 
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ανάλογα µε τη στιγµή και τον ηθοποιό που καλείται να κάνει το νούµερό του. Παρά 

την αποσπασµατική της δοµή, ο Μάρσαλ καταφέρνει να τη σώσει, µε οίστρο και 

ενέργεια, κυρίως επειδή έχει στη διάθεση του έναν συγκεντρωµένο και στιβαρό 

πρωταγωνιστή, τον Ντάνιελ Ντέι Λιούις, και γυναίκες µε φλογερά εγώ που σκύβουν 

µπροστά στη δουλειά συνόλου. 

Τοµή ανάµεσα στο αµερικάνικο µιούζικαλ και το πρώιµο σινεµά του Φεντερίκο 

Φελίνι (καλύτερα, το τέλος της πρώτης του περιόδου που σηµατοδότησε το Otto e 

Mezzo), το Εννέα έχει µια δύσκολη αποστολή: να χωρέσει ένα σωρό ρόλους και 

ισάριθµους πρωταγωνιστές του σύγχρονου κινηµατογράφου, σε µια ταινία µε 

µουσική, χορό, λόγο και τραγούδια, µιούζικαλ, δράµα και κοµεντί µαζί. Η µαρκίζα 

πολεµάει το περιεχόµενο, αλλά ευτυχώς δεν θρηνούµε θύµατα. Όλοι οι καλοί χωράνε, 

άσχετα αν δεν είναι όλοι τόσο καλοί. Για να ξεδιαλύνουµε το µπέρδεµα των 

ονοµάτων, στο επίκεντρο βρίσκεται ο Γκουίντο Κοντίνι, ένας πασίγνωστος Ιταλός 

σκηνοθέτης που έχει σπουδάσει στην Αγγλία, εµβληµατικός στη χώρα του, σαν τον 

Φελίνι καλή ώρα. Προέρχεται από δυο αποτυχίες και ετοιµάζεται να επανέλθει µε µια 

γκράντε παραγωγή, για την οποία δεν έχει ιδέα ως προς τη µορφοποίηση και το 

περιεχόµενό της. 

Εκτός από το δηµιουργικό του µαρτύριο, νιώθει ασφυκτικό µαρκάρισµα από τις 

γυναίκες της ζωής του: τη µάνα του (Σοφία Λόρεν) και τη σύζυγό του (Μαριόν 

Κοτιγιάρ) που απατάει µε την Πενέλοπε Κρουθ. Η µούσα του (Νικόλ Κίντµαν) 

ανακαλύπτει πως έχει δεν έχει σενάριο και είναι έτοιµη να τον παρατήσει µετά τη 

γενική πρόβα. Η ενδυµατολόγος και εξοµολόγος του (Τζούντι Ντεντς) τον 

αντιµετωπίζει µε συµπάθεια και αµηχανία. Μια ρεπόρτερ της αµερικάνικης «Vogue» 

(Κέιτ Χάντσον) του την πέφτει και η πόρνη Σαραγκίνα (Φέργκι) που επισκεπτόταν µε 

τα φιλαράκια του όταν ήταν µικρός στοιχειώνει τις αναµνήσεις του. Ο Γκουίντο 

νιώθει τύψεις, ενοχές και µια έντονη αδυναµία να συντηρήσει την εικόνα που έχει 

χτίσει, σε µια Ιταλία που σφύζει από µια '60s ευζωία. Οι εικόνες της Ρώµης και του 

Πορτοφίνο µοιάζουν γραφικές, υπερβολικές στην προσπάθεια του Μάρσαλ να 

αναπαραστήσει τον ηλιόλουστο πυρετό της περιόδου και να φέρει µια σέξι αντίθεση 

στο άβουλο και άβολο πρόσωπο του Γκουίντο. 

Ο άνθρωπος που δηµιούργησε την dolce vita είναι σκυφτός, σκυθρωπός, µια µηχανική 



	   168	  

σκιά του ευειδούς καλλιτέχνη που επέβαλε το πολυπόθητο κοκτέιλ ελαφράδας και 

καλλιτεχνίας µόλις λίγα χρόνια νωρίτερα. Κι ενώ όλος ο κόσµος τον συγχωρεί για τις 

αποτυχίες του γιατί τον αγαπάει και τον καµαρώνει, εκείνος αναλογίζεται το παρελθόν 

του και κρίνει ανελέητα τους συναισθηµατικούς και καλλιτεχνικούς αυτοµατισµούς 

του, απορρίπτοντας την οµορφιά της ανοµίας και ατιµωρησίας που τον έκανε τόσο 

νόστιµο. Ο Μάρσαλ γνωρίζει πλέον πώς να βάλει σε λειτουργία τις φαντασιώσεις και 

να τις εντάξει σε έναν ονειρικό κόσµο που ακροβατεί µεταξύ του µυαλού και της 

πραγµατικότητας. Το έκανε στο Σικάγο και µετέτρεψε µια θεατρική κατασκευή σε 

ρέον θέµα µε χαρακτήρες. Στην προκείµενη περίπτωση, το εύρηµα είναι πιο 

εσωτερικό: ενώ σε ένα δηµιουργικό µπλοκ ένας συγγραφέας βιώνει την κόλαση στο 

σπίτι του και στη µοναξιά του κεφαλιού του, ένας σκηνοθέτης γίνεται ρεζίλι 

δηµοσίως, µπροστά στους συνεργάτες και τους χρηµατοδότες του. 

Σε έναν φόρο τιµής στον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, αλλά παίζοντας µε κάτι που 

µοιάζει µε Μέθοδο, ο Ντέι Λιούις πείθει για όλα αυτά, αν και ο ρόλος του είναι 

βασικά άχαρος και σβησµένος. Αναπαράγει ένα γοητευτικό κλισέ των '60s, τον 

ευειδή, ψευτάκο, γυναικά, καλλιτεχνικής φλέβας, γενναιόδωρο και µοιραίο, χαϊδεµένο 

Ιταλό, µε µετανοηµένη και µαταιωµένη νοστιµιά. Οι γυναίκες δίπλα του εξαρτώνται 

από το ζουµί και το ειδικό βάρος τους. Η Λόρεν και η Κίντµαν αδικούνται, η Χάντσον 

θυµίζει την αφρώδη ενεργητικότητα της µάνας της, η Ντεντς ρίχνει µατιές που 

ελέγχουν και σκοτώνουν µε το γάντι (η αγνή αγάπη της δασκάλας/φίλης) και η 

θηλυκή ισορροπία έρχεται µε τη θαλπωρή της Κοτιγιάρ και την πληθωρικότητα της 

Κρουθ, οι οποίες πραγµατικά πάσχουν, γιατί ποθούν τον ίδιο άνδρα και πληγώνονται 

από την απιστία του. Η Κοτιγιάρ αποδεικνύει πως παίζει πέρα από τη γλώσσα, 

βγάζοντας τα συναισθήµατα της από έναν άγνωστο ψυχικό τόπο (χωρίς να χρειαστεί 

να συντριβεί επικώς αλά Πιάφ), και η Κρουθ εναλλάσσει το χιούµορ της σπιρτόζας 

λαϊκιάς γκόµενας µε το φλογερό ταµπεραµέντο µιας ερωτευµένης παλλακίδας. Το 

Εννέα δεν είναι σπουδαία ταινία - κινείται λίγο άγαρµπα και υπερδοµηµένα. Για καλή 

της τύχη, ωστόσο, και µε σύµµαχο µια πληρέστατη παραγωγή, ο Μάρσαλ διαθέτει 

κριτήριο, αυταπάρνηση και την αγάπη για τους συνεργάτες του και το πρωτότυπο 

υλικό, το οποίο σκηνοθετεί µε τον ενθουσιασµό µικρού παιδιού και όχι µε την 

αλαζονεία ενός φτασµένου που δεν δέχεται µύγα στο σπαθί του. Στην τελική σκηνή, 

οµολογώ πως µε «έπιασε». Και κλείδωσε ιδανικά και συγκινητικά µια ψυχαγωγική 
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εξτραβαγκάντζα, δίνοντας ψυχή στο θέαµα και ανάταση στο κολαστήριο του 

Γκουίντο. 
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