Cinema
Φιλίες και έρωτες
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Λιούκ Γκρίνφιλντ
Πρωταγωνιστούν: Κέιτ Χάντσον, Τζίνιφερ Γκούντουιν,
Τζον Κραζίνσκι

S p r in g
m o vies

Στο κατώφλι των 30ών γενεθλίων της, η Ρέιτσελ Ουάιτ
δεν μπορεί να απαλλαχθεί
από τη σκέψη πως η ζωή
της δεν έχει εξελιχθεί όπως
θα ήθελε. Έχει μια καλή δουλειά, αλλά εργάζεται ατελείωτες ώρες και το αφεντικό της
είναι τύραννος. Έχει μια καλή
φίλη, τη Ντάρσι, αλλά όταν τη
βλέπει με τον αρραβωνιαστικό
της σκέφτεται πως, όπως κάθε
βράδυ, η ίδια θα γυρίσει στο
σπίτι της μόνη.
Μέχρι που ένα βράδυ όμως, όχι
μόνο δεν γυρνάει μόνη, αλλά το
πρωί ξυπνάει δίπλα στον αρραβωνιαστικό της φίλης της.
Στη ρομαντική αυτή κωμωδία, ανάμεσα στους παραγωγούς φιγουράρει το όνομα της βραβευμένης
με δύο Όσκαρ ηθοποιού Χίλαρι
Σουάνκ.

The Tree of Life
DIRECTOR: Terrence
Malick
Starring: Brad Pitt, Sean
Penn, Fiona Shaw

Το Δέντρο της Ζωής
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τέρενς Μάλικ
Πρωταγωνιστούν: Μπραντ Πιτ, Σον Πεν,
Φιόνα Σο
Μια ταινία-ύμνος στη ζωή με την υπογραφή του
Τέρενς Μάλικ («Η Λεπτή Κόκκινη Γραμμή») τόσο
στη σκηνοθεσία όσο και στο σενάριο. Η ταινία σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία του Μπραντ Πιτ
με τον Σον Πεν.
Ο Τζακ είναι ένα 11χρονο αγόρι που αντιμετωπίζει
τη ζωή με θαυμασμό. Η μητέρα του αντιπροσωπεύει
την αγάπη και τη συμπόνοια, ενώ ο πατέρας του τον
διδάσκει ότι, για να επιβιώσει στον κόσμο, πρέπει να
βάζει πάνω απ’ όλα τον εαυτό του. Η εικόνα του Τζακ
όμως για τη ζωή σκοτεινιάζει, όταν βιώνει για πρώτη φορά γύρω του την αρρώστια, τον
πόνο και το θάνατο. Η αναζήτηση της αλήθειας για τον κόσμο, αλλά και για τον εαυτό
του, τον οδηγεί σε μονοπάτια που ποτέ δεν φανταζόταν.
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A film that extols life, written and directed by Terrence Malick (“The Thin Red
Line”). The film signals the
first collaboration between
Brad Pitt and Sean Penn.
Jack is an 11-year-old boy
who regards life with awe.
His mother represents love
and compassion, while his
father teaches him that,
in order to survive in the
world, he must always
put himself first. However, Jack’s view on life
darkens, when for the first time he experiences around him sickness, pain and death.
The quest of the truth about the world and
about himself leads him to paths he would
never have imagined.

Something Borrowed
DIRECTOR: Luke Greenfield
CAST: Kate Hudson, Ginnifer Goodwin,
John Krasinski
On the eve of her 30th birthday, Rachel White can’t shake
away the thought that her life
hasn’t turned out the way
she had planned. She has a
good job, but she works endless hours and her boss is a
tyrant. She has a good friend,
Darcy, but when she sees
her with her fiancé she thinks
that, just like every night, she
will go home alone.
One night, however, not only
does she not go home alone,
but in the morning she wakes
up next to her friend’s fiancé.
Among the producers of this
romantic comedy is also twice
Oscar-winning actress Hilary
Swank.
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