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Ήταν  σα  να  ξυπνούσα  από  όνειρο:  η
παραγωγός μου, μου έδειξε την πρόταση
για την αφίσα. «Τί είναι αυτό; » ρώτησα.
«  Μια  ταινία  σου  »,  απαντά  εκείνη.   «
Ελπίζω πως όχι», μουρμούρισα. 
Βλέπω  τρέιλερ,  φωτογραφίες.  Φαίνεται
χάλια.  Είμαι  συντετριμμένος.
Μη  σχηματίσετε  λάθος  άποψη...
δουλεύω για αυτή την ταινία δύο χρόνια.

Με  μεγάλη  ευχαρίστηση.  Ίσως  όμως  παραπλάνησα  τον  ίδιο  μου  τον
εαυτό.  Μπήκα  σε  πειρασμό.  Όχι  ότι  έκανε  κάποιος  κάτι  λάθος,
αντιθέτως  όλοι  δουλέψανε  πιστά  για  την  επίτευξη  του  στόχου  που
έθεσα  εγώ.  Αλλά  όταν  η  παραγωγός  μου,  μου  δείχνει  τα  στεγνά
γεγονότα,  νοιώθω  μια  ανατριχίλα  στη  ραχοκοκαλιά  μου.  
Είναι  μια  γυναικεία  ταινία!  Είμαι  έτοιμος  να  την  απορρίψω  σαν  κακό
μόσχευμα.
 
Όμως  τι  είναι  αυτό  που  ήθελα  εξαρχής; Αποφάσισα  να βουτήξω  στα
βάθη  του  γερμανικού  ρομαντισμού.  Αυτό  ξέρω  μόνο.  Αλλά  αυτό  δεν
είναι άλλος ένας τρόπος να παραδεχτώ την ήττα μου; Ήττα έως τους
χαμηλότερους  κινηματογραφικούς  κοινούς  παρονομαστές.  Ο
ρομαντισμός κατακρεουργείται με όλους τους κοινότοπους τρόπους σε
εμπορικά  προϊόντα.  Και  πρέπει  να  παραδεχτώ,  είχα  πολύ  καλές  και
αγαπημένες  σχέσεις  με  το  ρομαντικό  σινεμά..  και  για  να  δηλώσω  το
αυτονόητο: το Βισκόντι!
 
Γερμανικός  ρομαντισμός  που  σου  κόβει  την  ανάσα.  Αλλά  για  το
Βισκόντι,  υπήρχε  πάντα  κάποιο  στοιχείο  που  τον  έθετε  πέρα  από  τα
τετριμμένα—που  το  μετέτρεπε  σε  αριστούργημα!  
Έχω  μπερδευτεί  κι  αισθάνομαι  ένοχος.  Τί  έχω  κάνει;
Ελπίζω μόνο να υπάρχει κάτι που μπορεί να προκαλέσει ρίγος μέσα σε
όλο αυτό... Κλείνω τα μάτια μου κι ελπίζω!

Λαρς Φον Τρίερ, Κοπεγχάγη, 13 Απριλίου 2011. 

(http://www.myfilm.gr/8991)



 Η Τζαστίν (Κίρστεν Ντανστ) και ο
Μάικλ (Αλεξάντερ Σκάαρσγκαρντ)
γιορτάζουν το  γάμο τους με ένα
πάρτυ στο σπίτι της αδερφής της
(Σαρλότ Γκαίνσμπουργκ) και  του
άντρα  της  (Κίφερ  Σάδερλαντ).
Εντωμεταξύ,  ο  πλανήτης
Μελαγχολία  κατευθύνεται  προς
τη Γη... 

Η  "MELANCHOLIA" είναι  ένα
ακόμα φιλμ του Λαρς Φον Τρίερ που στοχεύει στην πρόκληση πέρα από
την καταπληκτική ατμόσφαιρα που κυριαρχεί σε μια ταινία όπου ένας
πλανήτης  (κρυμμένος  πίσω  από  τον  Ήλιο)  με  το  όνομα
“MELANCHOLIA" έρχεται να χαλάσει τον γάμο τον κεντρικών ηρώων
καθώς  κατευθύνεται  με  ιλιγγιώδη  ταχύτητα  προς  την  Γη.  Η  ξαφνική
αυτή  διαπίστωση  δημιουργεί την  εντύπωση  πως  οι  ...μέρες  μας  είναι
μετρημένες. Θα έρθει η συντέλεια του σύμπαντος, συνεπικουρούμενη
από την αποσύνθεση της ζωής και των ανθρώπινων σχέσεων;

Κάθε ταινία του ∆ανού δημιουργού είναι μια πρόκληση για συζήτηση,
πόσο μάλλον όταν ισχυρίζεται αυτή την φορά πως ό,τι βλέπουμε, είναι
και η πιο εμπορική του δουλειά! ∆εν θα το έλεγα, καθώς δίπλα σ' αυτό
το μάλλον σκοτεινό θέμα, εγώ βλέπω κρυμμένη μια φοβερή διάθεση
μαύρου χιούμορ, και ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, με την καινούργια
μούσα του την Κίρστεν Ντανστ.

(Γιάννης Ραουζαίος, http://www.myfilm.gr/8991)
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