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The Pink Panther (1963)

Επανέκδοση από την Summer Classics - 10/06/2021 

«Ζεις μονάχα μια φορά… Για αυτό δες τον Ροζ Πάνθηρα δύο φορές!» 

Τιμώντας  την  ατάκα  από  την  αυθεντική  αφίσα  της  ταινίας,  η  Summer  Classics

παρουσιάζει την κωμωδία The Pink Panther (1963) του Αμερικανού σκηνοθέτη Μπλέικ

Έντουαρντς, με αποκατεστημένες ψηφιακές κόπιες, στα θερινά σινεμά. Δύο χρόνια μετά

το αριστούργημά του Breakfast at Tiffany's, ο Έντουαρντς σκηνοθετεί τους Πίτερ Σέλερς,

Ντέιβιντ  Νίβεν  και  Κλαούντια  Καρντινάλε  μεταξύ άλλων,  σε αυτή  την κοσμοπολίτικη

αστυνομική κομεντί με στοιχεία slapstick, που το 2010 επιλέχθηκε να διατηρηθεί από τη

Βιβλιοθήκη  του Κογκρέσου ως μέρος του Εθνικού Μητρώου Κινηματογράφου,  αφού

θεωρήθηκε «πολιτιστικά, ιστορικά και αισθητικά σημαντική». 

Αποτελεί την πρώτη από μια σειρά ταινιών με ήρωα τον ενθουσιώδη αλλά ανίκανο και

ματαιόδοξο  επιθεωρητή  Κλουζό,  που  ενώ  εδώ  είναι  δευτερεύον  πρόσωπο  (η  ταινία

προοριζόταν αρχικά ως όχημα για τον Νίβεν), κλέβει με ευκολία την παράσταση. Με τον

ρόλο του χαοτικού Κλουζό να αναδεικνύει το αστείρευτο αυτοσχεδιαστικό ταλέντο του

Πίτερ Σέλερς, με μια αξέχαστη σκηνή κυνηγητού στο φινάλε, ένα υποψήφιο για Όσκαρ

μουσικό θέμα από τον Χένρι Μαντσίνι  και τον Ροζ Πάνθηρα ως κινούμενο σχέδιο να

κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στα ζενερίκ της ταινίας, ποτέ το έγκλημα δεν

ήταν πιο διασκεδαστικό!

Σύνοψη: 

Η πριγκίπισσα Ντάλα παίρνει ως δώρο από τον πατέρα της το μεγαλύτερο διαμάντι του

κόσμου, τον «Ροζ Πάνθηρα». Πολλά χρόνια αργότερα, πηγαίνει σε ένα ιταλικό χειμερινό

θέρετρο στην Cortina d' Ampezzo, όπου γοητεύεται από τον διάσημο Άγγλο playboy σερ

Τσαρλς  Λίτον.  Αυτός  όμως  δεν  είναι  άλλος  από  τον  κλέφτη  κοσμημάτων  με  το

ψευδώνυμο «το Φάντασμα», που έχει βάλει στο μάτι το πολύτιμο διαμάντι. Στα ίχνη του

https://summercinemas.gr/summerclassics/


βρίσκεται ο αδέξιος κι επιρρεπής στα ατυχήματα επιθεωρητής Κλουζό, που συνοδεύεται

από τη σύζυγό του, δηλαδή την ερωμένη και συνεργό του Φαντάσματος. Η εμφάνιση του

ανιψιού του Φαντάσματος περιπλέκει κι άλλο την υπόθεση, που θα βρει μια αναπάντεχη

λύση...

Ο Ροζ Πάνθηρας / The Pink Panther (1963)

Σκηνοθεσία: Μπλέικ Έντουαρντς

Σενάριο: Μπλέικ Έντουαρντς και Μορίς Ρίχλιν

Πρωταγωνιστούν:  Πίτερ  Σέλερς,  Ντέιβιντ  Νίβεν,  Ρόμπερτ  Βάγκνερ,  Κλαούντια

Καρντινάλε, Καπουσίν

Μουσική: Χένρι Μαντσίνι

Φωτογραφία: Φίλιπ Λάθροπ

Έτος Παραγωγής: 1963

Χώρα Παραγωγής: ΗΠΑ

Διάρκεια: 115 λεπτά

Διανομή: Summer Classics

Δείτε το τρέιλερ εδώ:

https://vimeo.com/553261601

από 10/06/2021 στα Θερινά Σινεμά

Δείτε περισσότερες ταινίες της Summer Classics για φέτος το καλοκαίρι εδώ:

https://summercinemas.gr/news/178/

https://vimeo.com/553261601











