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Εβδομάδαβασικάγια τα παιδιά και όσους έχουν
παιδικήκαρδιάείναιη εβδομάδααυτήτωνΠαθών
αλλάκαι των πασχαλινώνημερώνπου θ' ακολουθήσουν
με δύο (και μοναδικές)ταινίες κινουμένων
σχεδίωνπου προβάλλονταιαπό σήμερα: «Ο
απίθανοςκύριοςΦοξ»του ΓουέςΑντερσον(ταινία
που θα απολαύσουνκαι οι μεγάλοι)και «Πώςνα
εκπαιδεύσετετο δράκοσας»τωνΝτινΝτεΜπλούα
και ΚριςΣάντερς.Ενώαπό την Κυριακήτου Πάσχα
αρχίζεινα προβάλλεταικαιη εμπνευσμένηαπό
την ελληνικήμυθολογίαπεριπέτεια«Τιτανομαχία»
(τηνταινία,για την οποία, ότανγράφτηκετο
Ο πολυμήχανος KupiosΦοξ, στην ταινία του Γουές Αντερσον, δεν
κείμενοαυτό, δεν είχεγίνειδημοσιογραφικήπροβολήεννοεί
να ξεχάσει το αλεηουδίσιο παρελθόν του και το ρίχνει otis
, θα παρουσιάσουμετην επόμενη βδομάδα). κλεψιές

Ο απίθανος και κατεργάρης
κύριος Κλούνι

νων σχεδίων, που κάνει έκκληση για
κατανόηση και συμφιλίωση με πρόσωπα
άλλων φυλών: η περιπέτεια
δράσης «Πώς να εκπαιδεύσετε το
δράκο σας», βασισμένη στο ομότιτλο
παιδικό βιβλίο της Κρεσίντα Κάουελ
(εκδόσεις Πατάκη). Πρόκειταιγια μια
ευχάριστη προσθήκη στις τρισδιάστατες
(3-D)ταινίες, που τελευταία άρχισαν
να κατακλύζουν τις οθόνες μας,
με ήρωα έναν αδύναμο, έφηβο Βίκινγκ,
τον Ψάρη (Τζέι Μπαρούτσελ),
-***
που ζει ο' ένα ορεινό χωριό του νησιού
Ο κατεργάρης, χαρισματικός κύριος
Μπερκ
και που η φιλοσοφία του
Φοξ (απολαυστικός στον ρόλο ο
δεν ταιριάζει μ' εκείνη της φυλής
Τζορτζ Κλούνι), αρχηγός μιας οικογένειας
του, μαζί και του αρχηγού της (Τςέραλντ
αλεπούδων, βρίσκει τρόπους
Μπάτλερ), που είναι και πατέρας
v' αντιμετωπίσει τους τρεις μοχθηρούς
του. Γιατί οι Βίκινγκς είναι οε
αγρότες που θέλουν να τον
Νεαρός Βίκινγκ γίνεται φίλος με ένα δράκο στην ταινία «Πώςνα εκπαιδεύσετε
διαρκή πόλεμο με τους δράκους,
εξοντώσουν, σε μια σκηνοθετημένη
έναν δράκο» των ΝτεΜπλουά και Σάντερς
τους οποίους θεωρούν θανάσιμους εχθρούς
με φαντασία και απίθανο χιούμορ
τους. Γιατους πολέμους τους
ταινία κινουμένων σχεδίων. Μια απόλαυση
Ο Γουές Αντσερσον («The Life σμο των ζώων, ιδιαίτερα αναγκαία αυτούς εκπαιδεύουν καθημερινά τα
για μικρούς και μεγάλους.
Aquatic», «Η οικογένεια Τένενμπαουμ»)
και ευπρόσδεκτη οε μια περίοδο που παιδιά τους, χρησιμοποιώντας ήμερους
μεταφέρει στην οθόνη το βιβλίοοι αλεπούδες κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. δράκους. Αντίθετα, οΨάρης, όταν
Ο κύριος Φοξ είναι ο κατεργάρης,
καταφέρνει να γίνει φίλος μ' έναν
του Ρόαλντ Νταλ («Ο Τσάρλικαι
χαρισματικόςπατερ φαμίλιας μιας οικογένειας
τραυματισμένο δράκο, αρχίζει να κάνει
αλεπούδων που, ύοτερα από το εργοστάσιο της σοκολάτας»), επικεντρώνοντας
προσπάθειες να αλλάξει τον τρόπο
το ενδιαφέρον του στη
μια ντουζίνα αλεπουδίσια χρόνια,
Πώς να εκπαιδεύσετε
σκέψης της φυλής του και να τη
αποφασίζει να σταματήσει να κυνηγά σχέση ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας:
συμφιλιώσει
με τους δράκους, που
από τον κύριο Φοξ και την έγκυοτον δράκο σας
κότες, αγοράζει για σπίτι ένα σχετικά
τελικά αποδεικνύονται κάθε άλλο παρά
στην αρχή σύζυγο (ΜέριλΣτριπ) How to train your Dragon.ΗΠΑ,2010.
ακριβό δέντρο και στρέφεται στη
εχθρικοί.
δημοσιογραφία, γράφοντας άρθρα οε μέχρι τον γιο τους, Ας (Τζέισον Σβάρτσμαν),
Σκηνοθεσία: Ντιν ΝτεΜπλουά,Kpis
Παρ' όλο που το σενάριο περιορίζεται
που αρχίζει να ζηλεύει όταν Σάντερς.Σενάριο: Ντιν ΝτεΜπλουά,
τοπική εφημερίδα των ζώων. Ομως,
ο πολυμήχανος αυτός κύριος Φοξ δεν έρχεται να ζήσει για λίγο κοντά τους Κρΐ5Σάντερ5,Γουίλιαμ Ντέιβις,ΠίτερΤόλαν. οε διάφορα κλισέ, χωρίς να δίνει
ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη των
ένας αθλητικός, πανέξυπνος ξάδερφος.
μπορεί, δυστυχώς, να ξεχάσειτο αλεπουδίσιο
Μετιςφωνέςτων:Τζέι Μηαρούτσελ,Αμέρικα
χαρακτήρων, οι δύο σκηνοθέτες καταφέρνουν
Η σκηνοθεσία του έχει την ίδια
παρελθόν του. Ετσι φτάνει
Φερέρο,Τζέραλντ Μπάτλερ,
να δώσουν τον κατάλληλο
η στιγμή που παρασύρει ένα άλλο φαντασία, την ευρηματικότητα, το
ΚρεγκΦέργκουσον,Τζόνα Χιλ.98' •k ρυθμό στην αφήγηση και να στήσουν
ζώο, ένα δίδελφυ, τον Κάιλι (Γουόλι πνεύμα αλλά και το στιλιζάρισμα και
δύο τουλάχιστον εξαιρετικές μάχες
το χιούμορ (με στοιχεία σουρεαλιστικά) -k'A
Βολοντάρσκι)να τον βοηθήσει να επιστρέψει
-αυτή που γίνεται στους αιθέρες είναι
Ενας έφηβος Βίκινγκ καταφέρνει να
που συναντάμε και στις προηγούμενες
στην παλιά δουλειάτου: να
εμπνευσμένη από παλιές πολεμικές
ταινίες του. Συνολικά πρόκειται γίνει φίλος μ' ένα δράκο και να κάνει
κλέβει πουλερικά κι ό,τί άλλο χρειάζεται
ταινίες. Στις αρετές της ταινίας και η
η οικογένεια του, από τις αποθήκες για μια ταινία αληθινή απόλαυση, τη φυλή του v' αλλάξει τις ιδέες της
εξαιρετική φωτογραφία του Ρότζερ
(και το σούπερ μάρκετ) των με εμπνευσμένο animation, με ωραίαγια τους «κακούς» δράκους, οε μια
ντεκόρ, φανταστική μουσική και διασκεδαστική περιπέτεια κινουμένων Ντίκινς («Καμιά πατρίδα για τους
τριών χειρότερων αγροτών της περιοχής.
μελλοθάνατους»), με τα σωστά δουλεμένα
σχεδίων.
Κάποιαστιγμή, οι τρεις αγρότες, εξαιρετικές ερμηνείες, με επικεφαλής
χρώματα για να δημιουργούν
έναν απολαυστικό Τζορτζ Κλούνι
μ' επικεφαλής τον μοχθηρό Μπιν
Μαζί με την έκκληση για τη σωτηρία μια ρεαλιστική, όπως ανέφερε ο ίδιος,
να δίνει με ξεχωριστή χάρη κι ένα παιχνιδιάρικο
(Μάικλ Γκάμπον), αντιδρούν και αρχίζουν
των υπό εξαφάνιση ζώων στην
ατμόσφαιρα, πράγμα σπάνιο οε
στιλ τον παλιανθρωπάκο
να φτιάχνουν τρύπες στα χωράφια
κύριο Φοξ. Ενα όμορφο πασχαλινό ταινία «Ο απίθανος κύριος Φοξ», μας ταινίες του είδους. Μια ταινία που θα
τους για να βρουν και να εξοντώσουν
έρχεται και μια άλλη ταινία κινουμέ¬ αρέσει ιδιαίτερα στα παιδιά.
τον Φοξ και την παρέα του. δώρο, μια άλλη ματιά πανω στον κό¬

Ο απίθανος κύριος Φοξ

FantasticMr. Fox. ΗΠΑ,2009.Σκηνοθεσία:
roues Αντερσον. Σενάριο:
Γουέ5Αντερσον, Νόα Μπόμπαχ,από
Βιβλίο του Ρόαλντ Νταλ. Metis φωνέ5των:Τζορτζ
Κλούνι, ΜέριλΣτριπ,
Τζέισον ΣΒάρτσμαν, Μπιλ Μάρεϊ, Γουόλι
Βολοντάρσκι,ΜάικλΓκάμπον,
Γουίλεμ Νταφό, Οουεν Γουίλσον. 88' •
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