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ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΟΥ
ΚΟΥΚΟΥ

ONE FLEW OVER THE CUCKOO’S
NEST
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: ΕΞΙ ΧΡΥΣΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ, ΕΞΙ
ΒΡΑΒΕΙΑ BAFTA ΚΑΙ ΤΑ 5 ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ
Ο
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ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

L’ÉVÈNEMENT
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: ΧΡΥΣΟΣ ΛΕΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΟ
FIPRESCI ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
2021, ΒΡΑΒΕΙΟ CÉSAR ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ
ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥ

ΙΑΣ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΕΝΑΡΙΟΥ,

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΥ & Α ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟ
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μίλος Φόρμαν
ΣΕΝΑΡΙΟ: Λόρενς Χάουμπεν, Μπο Γκόλντμαν
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Κρίστοφερ Λόιντ, Τζακ Νίκολσον, Λουίζ Φλέτσερ, Ντάνι
ντε Βίτο
Το 1963 ένας περιθωριακός τυχοδιώκτης μεταφέρεται από τη
φυλακή σε ψυχιατρικό ίδρυμα για να εξεταστεί αν πάσχει από ψυχική ασθένεια
ή προσποιείται μία αντικομφορμιστική συμπεριφορά για να γλυτώσει τον
εγκλεισμό.
Πρόκειται για ένα κλασσικό αριστούργημα που σάρωσε τα βραβεία
Όσκαρ, η μεταφορά στη μεγάλη οθόνη του μυθιστορήματος του Κεν Κέσεϊ. Ο
Τσέχος σκηνοθέτης Μίλος Φόρμαν έχοντας ήδη καυτηριάσει πολλές φορές το
ανατολικοευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα της χώρας του, εδώ βρίσκεται με φρέσκο
βλέμμα απέναντι σε μια Αμερική, που σπέρνει ελπίδες άπιαστου αμερικανικού
ονείρου και θερίζει θύελλες αποτυχίας, νεύρωσης, περιθωριοποίησης. Η
θεματική είναι μεν απλή, η ταινία ωστόσο έχει μείνει διαχρονική για τον τρόπο
που ο σκηνοθέτης αποτυπώνει την αλληγορία του, αποτελώντας την αφορμή για
να εξετάσει κανείς το τι συμβαίνει μέσα στους τοίχους μίας ψυχιατρικής κλινικής,
τι ορίζουμε ως πολιτισμένες κοινωνίες και ως «παραβατικότητα», ποια θεωρείται
επιτρεπτή συμπεριφορά και με πόση αυστηρότητα τιμωρείται μια άλλη.

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ / ΓΑΛΛΙΑ/2021/ 100’
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Οντρέ Ντιγουάν
ΣΕΝΑΡΙΟ: Οντρέ Ντιγουάν, Μαρσιά Ρομανό
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Αναμαρία Βαρτολομέι, Κέισι Μότετ Κλάιν, Πιό Μαρμάι,
Σαντρίν Μπονέρ, Ανά Μουγκλαλίς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΑΙΝΙΩΝ

Γαλλία, 1963. Η Ανν είναι μια νέα, έξυπνη και πολλά υποσχόμενη
φοιτήτρια, που βλέπει τις πανεπιστημιακές σπουδές της σαν τη μόνη διέξοδο από
την εργατική τάξη στην οποία γεννήθηκε. Όταν, όμως, συνειδητοποιήσει ότι είναι
έγκυος, τα όνειρα της μοιάζουν καταδικασμένα εκτός αν καταφέρει να τερματίσει
την εγκυμοσύνη της, κάτι που όμως είναι ακόμη παράνομο και κοινωνικά
κατακριτέο εκείνη την εποχή.
Η ιστορία ενός παράτολμου αγώνα μιας νεαρής γυναίκας να ορίσει
τη ζωή της μετατρέπεται στο συγκλονιστικό, ελπιδοφόρο «γεγονός». Η ταινία,
βασισμένη στο αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα της Ανί Ερνό (Βραβείο Νόμπελ
Λογοτεχνίας 2022), έρχεται να μας θυμίσει ότι ποτέ δεν πρέπει να σταματήσουμε
να πολεμάμε για το αυτονόητο δικαίωμα κάθε ανθρώπου στην αυτοδιάθεση και
την ελευθερία.
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ

AFTER LOVE

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ:
ΒΡΑΒΕΙ
ΙΟΥ ΡΟΛΟΥ
2022, ΒΡΑΒΕΙ
ΙΟΥ ΡΟΛΟΥ
ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2020,
ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ, ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ
ΤΑΙΝΙ
ΙΟΥ ΡΟΛΟΥ ΚΑΙ
ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ
ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 2021.
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ/ 2020/ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙ
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ & ΣΕΝΑΡΙΟ: Αλίμ Καν
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Τζοάνα Σκάνλαν, Νάταλι Ρίτσαρντ, Νάσερ Μεμάρτζια,
Ταλίντ Αρίς
Η Μέρι κάθε απόγευμα κάνει βόλτες στους Λευκούς Γκρεμούς
του Ντόβερ περιμένοντας τον σύζυγο της Αχμέντ, που δουλεύει ως
ναυτικός στην γραμμή Ντόβερ-Καλαί. Όμως μια μέρα δεν γυρνάει:
πεθαίνει από καρδιακή προσβολή. Το πρώτο σοκ διαδέχεται το επόμενο
ανακαλύπτοντας ότι ο άντρας της είχε μια δεύτερη ζωή στην άλλη πλευρά
της θάλασσας: είχε ερωμένη. Έτσι, αποφασίζει να πάει να την βρει…
Τι συμβαίνει όταν χάνεις τον άνθρωπο που εκπροσωπεί για σένα
την αγάπη; Ακόμα περισσότερο τι γίνεται όταν ανακαλύπτεις ότι όλη η ζωή
που έζησες μαζί του μπορεί να ήταν μια απάτη; Ο Αλίμ Καν στο αξιοθαύμαστο
ντεμπούτο του στοχάζεται πάνω σε αυτό και μας παραδίδει μια τόσο συγκινητική
και ανθρώπινη ταινία, όπου σημασία δεν έχει το να κρίνεις αλλά το να κατανοείς.
Αρωγός σε αυτό η Τζοάνα Σκάνλαν σε μια συγκλονιστική ερμηνεία στον ρόλο
της Μέρι, την οποία δεν υποδύεται απλώς αλλά μπαίνει κάτω από το δέρμα της.

ΟΜΗΡΕΙΟ Π.Κ.Δ.Χ.
Ακολουθήστε μας στο Facebook: https://www.facebook.com/cinemaclubchios

ΤΙΜΗ ΕΙΣΟΔΟΥ: 5€
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ: 20.30
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EL BUEN PATRON

ΤΗΕ LOST DAUGHTER

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: 6 ΒΡΑΒΕΊΑ GOYA (ΚΑΛΎΤΕΡΗΣ
ΤΑΙΝΊΑΣ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑΣ, Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΎ
ΡΌΛΟΥ, ΠΡΩΤΌΤΥΠΟΥ ΣΕΝΆΡΙΟ, ΜΟΥΣΙΚΉΣ
ΚΑΙ ΜΟΝΤΆΖ)

Η ΧΑΜΕΝΗ ΚΟΡΗ

ΔΙΑΚΡΊΣΕΙΣ:
ΒΡΑΒΕΊΟ ΣΕΝΑΡΊΟΥ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΆΛ
ΒΕΝΕΤΊΑΣ, ΥΠΟΨΉΦΙΑ ΓΙΑ 3 ΌΣΚΑΡ (A’ ΚΑΙ
Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΊΟΥ ΡΌΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΎΤΕΡΟΥ
ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟΥ ΣΕΝΑΡΊΟΥ), ΥΠΟΨΉΦΙΑ
ΓΙΑ 2 ΧΡΥΣΈΣ ΣΦΑΊΡΕΣ (Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΊΟΥ
ΡΌΛΟΥ ΚΑΙ ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑΣ)

ΚΩΜΩΔΊΑ /ΙΣΠΑΝΊΑ /2021/ 115’
ΣΕΝΑΡΙΟ & ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ: Φερνάντο Λεόν ντε Αρανόα
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΎΝ: Χαβιέ Μπαρδέμ, Μανόλο Σόλο, Αλμουδένα Αμόρ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΉ / Η.Π.Α., ΑΓΓΛΊΑ / 2021 / 121’
ΣΕΝΑΡΙΟ & ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ: Μάγκι Τζίλενχαλ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Τζέσι Μπάκλεϊ, Ντακότα Τζόνσον, Ολίβια Κόλμαν,
Εντ Χάρις

Ο Χούλιο Μπλάνκο (Χαβιέ Μπαρδέμ) είναι ο ιδιοκτήτης ενός
εργοστασίου ζυγαριών και διεκδικεί το βραβείο του καλύτερου εργοδότη. Μέσα
σε μια εβδομάδα προσπαθεί να φέρει σε ισορροπία τις διαφορές - άλλωστε
κατασκευάζει ζυγαριές! - και να επιλύσει προβλήματα με τους υπαλλήλους του.
Όμως οι ισορροπίες είναι εύθραυστες καθώς επιστρέφει στο προσκήνιο ένας
πρόσφατα απολυμένος υπάλληλος της εταιρείας.
Ο ταλαντούχος σκηνοθέτης και σεναριογράφος Φερνάντο Λεόν ντε
Αρανόα (Δευτέρες με Λιακάδα, Μια υπέροχη μέρα) συνθέτει μια καυστική και
πολιτικά εύστοχη μαύρη σάτιρα της καπιταλιστικής ψυχολογίας κι εκφράζει
τις κοινωνικές ανησυχίες του σχετικά με τις ταξικές διαφορές και παθογένειες
που αναπαράγονται διαχρονικά μέχρι και σήμερα. Επιλέγει και πάλι τον Χαβιέ
Μπαρδέμ για πρωταγωνιστή του κι εκείνος ανταποκρίνεται με επιτυχία στις
προσδοκίες επιβεβαιώνοντας ακόμα μια φορά ότι ανήκει στους καλύτερους
ηθοποιούς της εποχής μας.

Μια χωρισμένη Αγγλίδα καθηγήτρια ταξιδεύει στην Ελλάδα για
ολιγοήμερες διακοπές. Το ενδιαφέρον της στρέφεται σε μια νέα μητέρα και την
κόρη της, τις οποίες παρακολουθεί να παραθερίζουν κοντά της στην παραλία.
Σύντομα, την κατακλύζουν οι αναμνήσεις και τα μπερδεμένα συναισθήματα από
τη δική της πρώιμη μητρότητα.
Γυρισμένο στις Σπέτσες με ένα εντυπωσιακό καστ και εξίσου
πεπειραμένους συντελεστές στο τεχνικό κομμάτι, το σκηνοθετικό ντεμπούτο της
Μάγκι Τζίλενχαλ είναι αναμφίβολα μια φιλόδοξη αλλά σίγουρη για τον εαυτό της
ταινία. Βασισμένη στο ομώνυμο best-seller της Ελένα Φεράντε, η Χαμένη κόρη
αποτελεί ένα ψυχολογικό δράμα που αντιμετωπίζει με θαρραλέα ειλικρίνεια τις
σχέσεις της σύγχρονης γυναίκας με τη μητρότητα, την κοινωνική ανεξαρτησία
και τη σεξουαλικότητα. Η Τζίλενχαλ δεν θα μπορούσε να βρει καλύτερη
πρωταγωνίστρια από την Ολίβια Κόλμαν για να αναδείξει την πολύπλοκη αυτή
ιστορία και τον δυνατό μα συνάμα ευάλωτο χαρακτήρα της ηρωίδας.
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ΟΙ ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ ΤΟΥ
ΑΛΚΑΡΑΣ

ALCARRÀS

ΔΙΑΚΡΊΣΕΙΣ:
ΧΡΥΣΉ ΆΡΚΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΌΣΦΑΤΟ
ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΒΕΡΟΛΊΝΟΥ 2022
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ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ
ΘΛΙΨΗΣ

TRIANGLE OF SADNESS

ΔΙΑΚΡΊΣΕΙΣ:
ΧΡΥΣΌΣ ΦΟΊΝΙΚΑΣ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΚΑΝΝΏΝ
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Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΜΕΓΚΡΕ
KAI TO ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΝΕΚΡΗΣ ΚΟΠΕΛΑΣ

MAIGRET

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΉ / ΓΑΛΛΊΑ, ΒΈΛΓΙΟ/ 2022/ 89’
ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ: Πατρίς Λεκόντ
ΣΕΝΆΡΙΟ: Πατρίς Λεκόντ & Ζερόμ Τονέρ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Ζεράρ Ντεπαρντιέ, Μελανί Μπερνιέ, Ορόρ Κλεμάν, Ερβέ Πιερ
Ο Πατρίς Λεκόντ διασκευάζει Ζορζ Σιμενόν με τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ
να σηκώνει στους ώμους του το μύθο του Επιθεωρητή Μαιγκρέ. Βασισμένη στο
ομότιτλο βιβλίο, η ταινία αφηγείται την ιστορία μίας νεαρής κοπέλας που βρίσκεται
νεκρή σε μια πλατεία του Παρισιού, φορώντας ένα βραδινό φόρεμα. Ο επιθεωρητής
Μαιγκρέ θα πρέπει αρχικά να ανακαλύψει την ταυτότητα της κοπέλας και έπειτα να
ανασυνθέσει τις τελευταίες μέρες της ζωής της ώστε να βρει το δολοφόνο.
Ο κορυφαίος Γάλλος ηθοποιός ενσαρκώνει χαμηλότονα, μα απόλυτα
πειστικά, την άποψη ενός παλιού κόσμου απέναντι στις αξίες μιας καινούριας,
κυρίαρχης πραγματικότητας.
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ΠΙΤΣΑ ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ

LICORICE PIZZA
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: ΥΠΟΨΉΦΙΑ ΓΙΑ 3 ΌΣΚΑΡ
(ΚΑΛΎΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΊΑΣ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΩΤΌΤΥΠΟΥ ΣΕΝΑΡΊΟΥ), ΒΡΑΒΕΊΟ
BAFTA ΣΕΝΑΡΊΟΥ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΉ /ΗΠΑ / 2021 / 133
ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Πολ Τόμας Αντερσον
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Αλάνα Χάιμ, Κούπερ Χόφμαν, Σον Πεν, Τομ Γουέιτς,
Μπράντλεϊ Κούπερ, Μπένι Σάφντι
O 16χρονος Γκάρι - ο οποίος ζει εν πλήρει ανεξαρτησία με τη
μητέρα του και τον μικρό του αδελφό - και η 25χρονη Αλάνα, μέλος μιας
αυστηρής πενταμελούς οικογένειας εβραϊκής καταγωγής αναζητούν την
ταυτότητά τους μέσα από μια ταραχώδη διαδρομή για την προσωπική
τους ανεξαρτησία, ανακαλύπτοντας στην πορεία πως αυτό είναι ένα
ταξίδι το οποίο θέλουν να κάνουν μαζί.
Στο Λος Άντζελες του 1973 και όχι μακριά από το κλασικό
μοτίβο πολλών νεανικών ρομαντικών κομεντί, μια μετ’ εμποδίων
ερωτική ιστορία γίνεται περιπέτεια συνειδητοποίησης, ωρίμανσης και
κοινωνικοποίησης. Υποδυόμενοι το αγόρι και το κορίτσι της ταινίας
αντίστοιχα, ο Κούπερ Χόφμαν (γιος του αδικοχαμένου Φίλιπ Σέιμουρ
Χόφμαν) και η Αλάνα Χάιμ (μέλος του οικογενειακού γυναικείου
συγκροτήματος που φέρει το επώνυμό της) δεν αποτελούν μόνο τις
ερμηνευτικές ανακαλύψεις της χρονιάς, πραγματοποιώντας το υπέροχο
ντεμπούτο τους στο σινεμά, αλλά με τη φρεσκάδα και τον αυθορμητισμό
τους γίνονται θαυμάσια ενσάρκωση μιας οικουμενικής εφηβείας.
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PRAYERS FOR THE STOLEN

THE CARD COUNTER

Η NYXTA THΣ ΦΩΤΙΑΣ

METΡΗΤΗΣ ΚΑΡΤΩΝ

ΔΙΑΚΡΊΣΕΙΣ: ΧΡΥΣΉ ΑΘΗΝΆ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΊΟ
ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑΣ ΣΤΙΣ 27ΕΣ ΝΎΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΈΡΑΣ,
ΕΙΔΙΚΉ ΜΝΕΊΑ ΣΤΟ ΤΜΉΜΑ «ΈΝΑ ΚΆΠΟΙΟ
ΒΛΈΜΜΑ» ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΚΑΝΝΏΝ 2021

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΉ / ΙΣΠΑΝΊΑ, ΙΤΑΛΊΑ / 2022/ 120’
ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ: Κάρλα Σιμόν
ΣΕΝΑΡΙΟ: Κάρλα Σιμόν & Αρνάου Βιλαρό
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Ζορντί Πουγιόλ Ντόλσετ, Ανα Ότιν, Ξένια Ρόζετ, Άλμπερτ
Μπος
Η ζωή μιας οικογένειας Καταλανών ροδακινοπαραγωγών αλλάζει
όταν ο ιδιοκτήτης της γης τους πεθαίνει και οι κληρονόμοι του αποφασίζουν
να εγκαταστήσουν εκεί φωτοβολταϊκά πάνελ. Οι αγρότες μπορούν τώρα αν
θέλουν να γίνουν υπάλληλοι της εταιρίας και να τα φροντίζουν.
Μια ταινία ζουμερή και ζεστή σαν το ροδάκινο και πικρή σαν το
κουκούτσι του, υπογράφει η Κάρλα Σιμόν, της οποίας το βιωματικό υπόστρωμα,
την κοινωνική ματιά και την απαλή, νοσταλγική αισθητική αγαπήσαμε ήδη
από το ντεμπούτο της, «΄Ενα Αξέχαστο Καλοκαίρι». Πρόκειται για ένα φιλμ
υπαρξιακό και πολιτικό, για τη διαχρονική αξία της γης (ως εκμετάλλευση και ως
πατρίδα) σ’ έναν κόσμο που αλλάζει, βασιζόμενη σε ένα καστ που αποτελείται
σχεδόν αποκλειστικά από ερασιτέχνες ηθοποιούς της περιοχής.

ΚΟΜΕΝΤΊ / ΣΟΥΗΔΊΑ-ΓΑΛΛΊΑ-ΑΓΓΛΊΑ / 2022 / 147’
ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ & ΣΕΝΑΡΙΟ: Ρούμπεν Έστλουντ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Χάρις Ντίκινσον, Τσάρλμπι Ντιν, Γούντι Χάρελσον

<<Τρίγωνο της θλίψης>> είναι η ρυτίδα ανάμεσα στα φρύδια
του Καρλ και χρειάζεται botox. Η κοπέλα του, Γιάγια, πετυχημένη influencer κερδίζει μία κρουαζιέρα (με το γιοτ Christina O του Ωνάση) και
έτσι οι δυο τους θα περάσουν μερικές όχι και τόσο ευχάριστες στιγμές
μαζί με ολιγάρχες, εμπόρους όπλων και έναν αλκοολικό καπετάνιο.
Η ταινία, γυρισμένη κατά το ήμισυ στη Χιλιαδού της Εύβοιας, είναι
μία αυστηρή και αιχμηρή παρατήρηση της κοινωνίας του φιλελευθερισμού,
του πλούτου και της υποκρισίας. Με αλληγορική και παιχνιδιάρικη
διάθεση, ο σκηνοθέτης στον δεύτερο του Χρυσό Φοίνικα, δημιουργεί και
σε αυτήν του την ταινία ένα μικρόκοσμο όπου το χρήμα και η ομορφιά
έχουν τον κυρίαρχο λόγο αλλά μόνο η καθαρίστρια ξέρει να ψαρεύει.

ΔΡΑΜΑΤΙΚΉ/ ΜΕΞΙΚΌ, ΓΕΡΜΑΝΊΑ, ΒΡΑΖΙΛΊΑ, ΑΡΓΕΝΤΙΝΉ,
ΕΛΒΕΤΊΑ,ΗΠΑ,/2021/110’
ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ & ΣΕΝΑΡΙΟ: Τατιάνα Χουέζο
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Γκιγιέρμο Βιλέγας, Μάιρα Μπατάλα, Αλεχάντρα
Καμάτσο
Σε μια ορεινή κωμόπολη του Μεξικού, τα κορίτσια έχουν μάθει
να ζουν κάτω από την επήρεια των καρτέλ και να τρέχουν προς υπόγεια
κρησφύγετα για να γλιτώσουν από την αρπαγή. Μια παρέα έφηβων κοριτσιών
μαθαίνει να επιβιώνει μέσα σε αυτό το ανεξέλεγκτα βίαιο περιβάλλον,
προσπαθώντας να γλυτώσει από την προκαθορισμένη μοίρα της.Σε
Η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους της Τατιάνα Χουέζο αποτέλεσε
και την επίσημη πρόταση του Μεξικού για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας και
σημείωσε μια εξαιρετική πορεία σε διεθνή φεστιβάλ-ανάμεσα τους και οι
Νύχτες Πρεμιέρας όπου απέσπασε τη Χρυσή Αθηνά. Βασισμένη στο ομότιτλο
βιβλίο της πολυβραβευμένης Τζένιφερ Κλέμεντ και με ένα “σκληρό” και
συνάμα άκρως ρεαλιστικό θέμα, η Χουέζο αφηγείται μια ιστορία ενηλικίωσης
πολύ διαφορετική από όσες έχουμε συνηθίσει. Οι φυσικές ερμηνείες των
πρωταγωνιστριών και η τολμηρή σκηνοθεσία συμπληρώνουν την αγωνιώδη
πλοκή και κερδίζουν τον θεατή αποφεύγοντας μελοδραματισμούς και
διδακτικά συμπεράσματα.

ΔΡΑΜΑΤΙΚΉ/ Η.Π.Α. /2021/ΔΙΆΡΚΕΙΑ 111’
ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ & ΣΕΝΑΡΙΟ: Πολ Σρέιντερ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΎΝ: Γουίλεμ Νταφόε, Τάι Σέρινταν, Τίφανι Χαντίς, Όσκαρ Άιζακ
Ο Γουίλιαμ Τελ έμαθε να μετρά τα χαρτιά στη φυλακή, όπου
πέρασε οχτώ χρόνια. Μετά την αποφυλάκιση του περιφέρεται από καζίνο
σε καζίνο κερδίζοντας τόσο ώστε να του επιτρέπεται να συνεχίσει. Ζει σε
αδιάφορα μοτέλ φτιάχνοντας το δικό του θάλαμο στέρησης αισθήσεων
προκειμένου να συγκεντρώνεται καλύτερα όσο βρίσκεται στο τραπέζι
του black jack. Δεν θα αργήσει να συναντήσει την La Linda, μια γυναίκα
που ‘στρατολογεί’ ταλέντα για λογαριασμό μεγάλων επενδυτών, αλλά
και τον Cirk, έναν άντρα με ένα φιλόδοξο αλλά και επικίνδυνο σχέδιο.
Ο Μετρητής καρτών ξεχωρίζει για την φωτογραφία αλλά και
την χαρακτηριστική ματιά του σκηνοθέτη Πολ Σρέιντερ. Ο σεναριογράφος
του ΄Ταξιτζή΄ παραλλάσσει με πικρή μελαγχολία και ψυχολογική ακρίβεια
μια χαμηλότονη ιστορία υπαρξιακής λύτρωσης. Στα μεγάλα ατού
της ταινίας η εξαιρετική ερμηνεία του Όσκαρ Άιζακ στον απαιτητικό
ρόλο ενός αντί-ήρωα, βγαλμένου από το αμερικάνικο σινεμά των 70’s.

