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Λ Την Κυριακήτου Πάσχα προβάλλεταιη «Τιτανομαχία»του Λουί Λετεριέ

Κινηματογραφική Μεγάλη Εβδομάδα για παιδιά
ικανόιηιες. Γνωρίζοντας όμω5 έναν τραυματισμένο
«ΠΑΙΔΙΚΗ κινηματογραφική εβδομάδα» 0a
δράκο που τελικά γίνεται και (puos ιου,
μπορούσε να είναι ο τίτλος ιου φιλμικού μενού
oAos ο κόσμος ιου αναιρέπειαι. Στη μειαγλωτασμένη
που προσφέρουν για in Μεγάλη Εβδομάδα οι
βερσιόν στα ελληνικάas φωνέ5 tous δανείζουν
αθηναϊκές αίθουσες. Μόλις δύο ταινίες κινουμένων
οι: Βαγγέλης Ευαγγέλου, Ηρώ Μπέζου, Νίkos
σχεδίων κάνουν ιην έξοδο
Παπαδόπουλθ5, Χάρης Γρηγορόπουλος κ.ά.
tous σήμερα. Πρόκεπαι για
To ομώνυμο βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
in μειαφορά ιου ομώνυμου βιβλίου
«Πατάκη»σε απόδοση Μάνου Κοντολέοντος.
ιου Ρόαλντ Νιαλ ο «Απίθανος
Kupios Φοξ» ιου Ουές
Με δύο
Αντερσον. Στην υπόθεση μία
Η ΤΙΤΑΝΟΜΑΧΙΑ
(Εξοδος στις αίθουσες 6 Απριλίου)
οικογένεια αλεπούδων προσπαθεί
laivies
να επιβιώσει με ευρημαιικό
κινουμένων
ιρόπο aiav οι QYpoiestous κυνηγούν
Περιπέτεια σε σκηνοθεσία Λουί Λετεριέ (Βρετανία/ΗΠΑ,
σχεδί&ν
επειδή tous κλέβουν
Παραγωγή: 2010, Διάρκεια: 107').
Οσοι ήταν παιδιά την δεκαειία ιου '80 iacos
tous Kapnous. Σιο «Πώς να εκπαιδεύσετε
θυμούνται την «Τιτανομαχία», μια ελεύθερη απόδοση
ιον Δράκο oas» ένας νεαρός Βίκινγκ
προσπαθεί να δαμάσει έναν άγριο δράκο. Τέλθ5
ιου μύθου του Περσέα που έκανε πολλοΰ5
ιην Κυριακή βγαίνει n «Τιτανομαχία»,μία ελεύθερηόπως σημειώνει: "Λάιρευα τον χαρακτήρα ιου σε σκηνοθεσία και σενάριο Kpis Σάντερς
να αμφισβητήσουν auto που είχαν ακόμα
διασκευή του αρχαιοελληνικού μύθου σε κυρίου Φοξ, αυτό το είδος ιου ηρωικού αλλά και (ΗΠΑ, Παραγωγή: 2010, Διάρκεια: 98').
φρέσκα από αι μυθολογία. Σαιν «Τιτανομαχία»,
σκηνοθεσία Λουί Λειεριέ.
ελαφρά φιλάρεσκου ζώου. Ο Νιαλ είναι ένας υπέροχος
Σε ένα μυθικό κόσμο που μοιράζονται ρωμαλέοιπου ξεκινά την Κυριακή του Πάσχα την πορεία
συγγραφέας και n προσωπικόιηιά ιου
Βίκινγκ και άγριοι δράκοι μεταφέρει το tns otis ελληνικέ5 αίθουσε5, το σενάριο είναι
Ο ΑΠΙΘΑΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣΦΟΞ
είναι έντονα εμφανή5 σιο γράψιμο ιου". Η ιαινία κοινό to φιλμ που σκηνοθετεί ο Kpis Σάνιερς βασισμένο στην ταινία των '80s. Αβαντάζ για
απέσπασε σιην πρόσφατη τελετή ίων βραβείων
και βασίζεται σιο ομώνυμο βιβλίο της Κρεσίντα αυτή την φιλμική ψυχαγωγία είναι τόσο n τρισδιάστατη
Κινούμενα σχέδια του Ovis Αντερσον
τεχνολογία όσο και τα ψηφιακά εφέ
Οσκαρ 2 υποψηφιόιη^: Καλύτερα ΤαιviasΚάουελ.
(ΗΠΑ/Βρετανία, Παραγωγή 2009, Διάρκεια 87').
Κινουμένων Σχεδίων και Καλύτερα Μουonais. Κεντρικός ήρωας ιης ισιορίας είναι ένα5 έφηβθ5 που αγγίζουν ιον ορισμό tns teXeias αυταπάτα
Tgv σαραντάχρονο σκηνοθέτη Ουέ5 Αντερσον
(τα
εφέ
tns
πρώτα taivias σήμερα δεν ξεγελούν
Τη φωνή των ηρώων δανείζουν οι: Τζορtz
Βίκινγκ, που ζει οε ένα απομονωμένο νησί
ιον γνωρίσαμε μέσω ins οικογένειας «Ταντεμπάουμ»,
Κλούνι, Μέριλ Σιριπ, Μπιλ Μάρεϊ και Οουεν και n καθημερινή μάχη με tous δράκους είναι ούτε όχρονο παιδί).
ins ιδιόρρυθμα κωμωοία5 που σκηνοθέτησε
Στην ιαινία ο anoXuios αγώνα5 για εξουσία
Ουίλσον.
ιρόπος ζωής. Ο xapaKinpas ιου δεν ταιριάζει
σχεδόν πριν από μία δεκαειία. Αυιή αι φορά
To βιβλίο "Ο AniOavos Kupios Φοξ" κυκλοφορεί
ούιε με in φιλοσοφία tns φυλής tou οΰιε και με και δύναμη στρέφει tous ανθρώπους ενάντια
μεταφέρει σιον κινηματογράφο ιου βιβλίο
από us εκδόσεις «Ψυχογιός».
αυιήν ιου αρχηγού ιης που είναι και ο narepas στους βασιλείς και tous βασιλεί5 ενάντια σιους
ιου διάσημου παιδικού συγγραφέα Ρόαλντ Νιαλ
ιου. Ωσιόσο, όταν ξεκινά n εκπαίδευση στους θεούς. Ο πόλεμος, όμω5, μεταξύ ίων ίδιων των
-έφυγε από την ζωή to 1990- «Ο AniOavos Kupios
θεών μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο. lovos
ΠΩΣΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕTOΔΡΑΚΟΣΑΣ δράκους ιου νεαρού όπως και των υπόλοιπων εφήβων,
Φοξ».
εκείνος συνειδητοποιεί πως αυιή είναι θεού, αλλά μεγαλωμένο5 από ανθρώπους, ο
Δεν είναι ιυχαίο to βιβλίο που επέλεξε. Ηιαν
Κινούμενα σχέδια με τρισδιάστατη τεχνική μία μοναδική ευκαιρία να αποδείξει πως έχει us Περσέα5 προσπαθεί μάταια να σώσει την οικογένεια
to αγαπημένο ίων παιδικών ιου χρόνων, όπως
του από τον εκδικητικό Αδη. Μην έχοντας
και χιλιάδων Αμερικανών. Πρωτοεκδόθηκε το
τίποτε άλλο να χάσει, ο Περσέας προσφέρεται
1970 atis ΗΠΑ και σιο Ηνωμένο Βασίλειο, με
να ηγηθεί μιας επικίνδυνης αποστολής, με
σκίτσα ιου Ντόναλντ Σάφιν. To βιβλίο ιου ίδιου
σκοπό να κατατροπώσει τον Αδη, πριν εκείνος
συγγραφέα «Ο Τσάρλι και to εργοστάσιο nis Σοκολάτας»
καταφέρει να ανατρέψει τον Δία και να σπείρει
πήρε κινηματογραφική πνοή σιην ομώνυμη
to χάος σιον κόσμο.
taivla του Τιμ Μπάριον to 2005.
Επικεφαλής μιας ομάδας πολεμιστών, ο Περσέας
To κινούμενο σχέδιο του φιλμ είναι φτιαγμένο
ξεκινά ένα ταξίδι σε απαγορευμένους κόσμου5.
με ιην ιεχνική ιου stop motion. Δηλαδή,
Αντιμαχόμενος ανίερους δαίμονε5 και
πρώτα οι ηθοποιοί ερμηνεύουν κανονικά tous
τρομερά ιέρατα, θα καταφέρει να επιβιώσει μόνο
ρόλου5 και έπειια «ζωγραφίζονται» μέσω κομπιουιερ.
αν αποδεχθεί m δύναμη του (os Θε05, αψηφήσει
Σιην υπόθεση, μία οικογένεια αλεπούδων:
in μοίρα ιου και αγκαλιάσει to πεπρωμένο
ο Kupios και n κυρία Φοξ και ία παιδιά
ιου. "Είναι μια μεγαλειώδη, διασκεδαστική
tous ζουν μέσα σε ένα τεράστιο δέντρο. Κάθε
περιπέτεια" υπογραμμίζει ο σκηνοθέτης Λουί
βράδυ επισκέπτεται in φάρμα τριών αγροτών
Λειεριέ και προσθέτει «n ιστορία είναι μυθική,
και κλέβει από ένα γεύμα ώσιε να φροντίσει την
με στοιχεία ρομάντζου, μια ιαινία εκπλήρωσης
οικογένεια ιου. Οιαν όμως οι τρεις αγρότες αποφασίζουν
ιου πεπρωμένου σου. Εχει σιοιχεία φαντασίας,
να βάλουν ένα τέλος στην ισιορία αυτή,
είναι διασκεδαστική και κατά διαστήματα λίγο
ο κύριος Φοξ αποδεικνύει πως είναι ένας απροσδόκητα
τρομακτική».
πολυμήχανος αντίπαλος.
Παίρνουν μέρο5 οι ηθοποιοί: Σαμ Γουόρθινγκιον,
Ο «Απίθανος Kupios Φοξ» ήταν to πρώτο βιβλίο
Ρέιφ Φάινς, Λίαμ Νίσον, Αλέξα Νιάβαλος,
που είχε στην κατοχή ιου ο σκηνοθέτης και
Τζέισον Φλέμινγκ κ.ά.
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