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G reek box-office tragedy? ήταν 
ο τίτλος θέματος στο Variety 
αυτή τη Δευτέρα, που κατατρό-
πωσε τους Έλληνες ρεπόρτερ 

- κριτικούς κινηματογράφου (μη λέμε και 
ονόματα, έξυπνος αναγνώστης είσαι...) και 
σχεδόν κανείς δε φρόντισε να αναδημοσι-
εύσει με τα πλήρη στοιχεία - άγνωστο γιατί. 
Οι ελληνικές εταιρείες διανομής, όπως λέει 
το άρθρο, πήγανε φέτος στο American Film 
Market με διάθεση όχι να κυνηγήσουν τίτ-
λους αλλά να ζητήσουν... ελεημοσύνη! 

Εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων 
της χώρας, αρκετοί Έλληνες διανομείς ήταν 
εκείνοι που ζήτησαν... επαναδιαπραγμάτευση 
σε συμβόλαια πωλήσεων που έγιναν πριν το 
2012! Το δημοσίευμα δηλώνει, επίσης, πως 
τον περασμένο Αύγουστο η Ένωση Διανο-
μέων Κινηματογραφικών Ταινιών Ελλάδας 
έστειλε επιστολή όπου ζητούσε από τους 
sales agents να κατεβάσουν τις τιμές τους 
κατά 40% σε τίτλους ταινιών που είχαν που-

ληθεί αλλά δεν έχουν διανεμηθεί ακόμη στις 
αίθουσες.

Οι δύο μεγαλύτερες εταιρείες διανομής της 
χώρας (Village και Odeon) που αντιστοιχούν 
στο 70% της αγοράς στα εισιτήρια, κατά το 
άρθρο του Variety πάντοτε, έφυγαν από το 
AFM με άδεια χέρια, δηλώνοντας αδυναμία 
μπροστά σε κάθε σχέδιο αντιμετώπισης της 
κρίσης, από τη στιγμή που η ίδια η χώρα (και 
η Κυβέρνηση) απαιτεί νέα μέτρα λιτότητας 
ανά τρίμηνο...

Τα εκατό εκατομμύρια (και κάτι ψιλά) που 
απέφερε η ελληνική αγορά σε δολάρια 
πέρσι, υπολογίζεται να πέφτουν στα ογδόντα 
(ή και λιγότερα) για φέτος, με την τιμή του 
εισιτηρίου να έχει υποχωρήσει προς όφελος 
του θεατή, από τα 11,65 στα 9 δολάρια (ανή-
κομεν εις την Δύσιν...). Η πτώση της πώλησης 
εισιτηρίων φτάνει το 20%, με εξωφρενικά 
φαινόμενα που σχετίζονται με τη μείωση της 
τιμής να απασχολούν εντονότατα. Παρά-
δειγμα αυτής της κατάστασης το «The Dark 
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Knight Rises» του Κρίστοφερ Νόλαν, που, 
αν και έκοψε 5% περισσότερα εισιτήρια 
από το προηγούμενο φιλμ του Batman, είχε 
εισπράξεις πεσμένες κατά 20%! Κοινώς... 
μπούμερανγκ η πληθώρα των προσφορών 
και όλες οι χαρούλες των πολυκινηματογρά-
φων, που «κανιβάλισαν» την τιμή του εισιτη-
ρίου.

Σαν αποτέλεσμα, πολλοί διανομείς αδυνα-
τούν να πληρώνουν... έγκαιρα studios και 
sales agents, με τα έσοδα και από το χώρο 
του home entertainment να έχουν... βυθιστεί 
κατά 50% σε σχέση με νούμερα του 2008. 
Αυτό που διαφεύγει από το άρθρο, βέβαια, 
είναι η αρρωστημένη αντιπαλότητα και ο 
ανταγωνισμός των ελληνικών γραφείων 
διανομής, με τις κόντρες σε κάθε παγκόσμια 
αγορά να ανεβάζουν τις τιμές στα ύψη, φτά-
νοντας πολλές φορές σε επίπεδα προφανούς 
μη κερδοφορίας για τις περιζήτητες ταινίες 
που έπαιρνε ο ένας από τα χέρια του άλλου. 
Σήμερα, οι ίδιοι διανομείς προσπαθούν να 
δώσουν τα χέρια και να βρουν μια κοινή πολι-
τική που θα τους σώσει (;) από μια αγορά και 
μια χώρα που βρίσκεται σε παρατεταμένη 
κατάσταση... «on hold». 

Το άρθρο σχολιάζει, επίσης, το ζήτημα του 
minimum guarantee των Ελλήνων δια-
νομέων για τις περιπτώσεις των pre-sales 
ανεξάρτητων ταινιών, τοποθετώντας το στο 
0,2% ή 0,3% επί του συνολικού κόστους της 
παραγωγής, νούμερο που δεν αντανακλά την 
πραγματικότητα, καθώς το ποσοστό αυτό 
είθισται να βρίσκεται στο 1% (ή στις... καλές 

εποχές και στο 0,4%), άρα... λανθασμένη η 
πληροφορία της ρεπόρτερ του Variety! Με 
αυτό το minimum guarantee, οι παραγωγοί 
απευθύνονταν σε αμερικανικές τράπεζες 
για δάνεια που τους εξασφάλιζαν έως και 
ένα 70% του συνολικού budget μιας ταινίας, 
το οποίο αποπληρωνόταν από τα χρήματα 
που κατέβαλλαν οι διανομείς αργότερα. 
Πλέον, με την κατάσταση που επικρατεί στην 
Ελλάδα, υπάρχουν τράπεζες που δε δέχο-
νται αυτές τις εγγυήσεις, πόσω μάλλον όταν 
η φήμη κάποιων εισπρακτικών αποτυχιών 
διαρρέει και ο διανομέας αδυνατεί να απο-
πληρώσει...

Το Variety αναφέρει πως παρόμοια κρίση 
έχει χτυπήσει και άλλες αγορές, όπως της 
Ιταλίας (40% κάτω σε σχέση με πέρσι οι 
εισπράξεις!) και της Ισπανίας, η οποία υπο-
φέρει από το χτύπημα της πειρατείας. Ξέχα-
σαν την Πορτογαλία, μια παρόμοια με τη 
δική μας αγορά, που πετυχαίνει να κόβει τα 
διπλά εισιτήρια με τη μισή τιμή εισιτηρίου 
και μια πολύ πιο υγιή εικόνα στα... μισά του 
minimum guarantee των αγορών της.

Η έρευνα του Variety ολοκληρώνεται με το... 
σουρεάλ του απολογισμού, που λέει πως 
ακόμη κι αν χάνονται χρήματα από την ελλη-
νική αγορά αυτή τη στιγμή, το παγκόσμιο 
market πάντα βρίσκει τρόπους να τα «ισο-
φαρίζει», καθώς αγορές όπως της Βραζιλίας 
και της Κίνας ανθίζουν. Δηλαδή, το άρθρο θα 
μπορούσε να φέρει και τον τίτλο... «Don’t cry 
for me, box-office»; 

Hλίας Φραγκούλης
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ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ:
ΧΑΡΑΥΓΗ - ΜΕΡΟΣ 2 (2012) 
(THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN - PART 2)

η γνωμη του mr. klein

Έγινε η Μπέλα βαμπίρ, 
γεννήθηκε κι η Χεσμε-
ντέν, ήρθανε και οι Ιτα-
λιάνοι για τουρισμό, ζωή 
σε λόγου σας. Αν θέλεις 
να βγάλεις γκόμενα (με 
κίνδυνο να σε συλλάβουν, 
όμως...), να η ταινία της 
χρονιάς!

15 νοεμβριου 2012 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Θρίλερ Φαντασίας

Σκηνοθεσία 
Μπιλ Κόντον 

Kαστ 
Κρίστεν Στιούαρτ,  
Ρόμπερτ Πάτινσον,  
Τέιλορ Λότνερ,  
Πίτερ Φατσινέλι,  
Μακένζι Φόι

Διάρκεια 
115’

Διανομή  
ODEON

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Η Μπέλα και ο Έντουαρντ, στην ίδια θερμοκρασία 
πλέον, απολαμβάνουν τόσο ο ένας τον άλλον, όσο και 
το χρόνο που τους απομένει με την… υβριδική κόρη 
τους, η οποία μεγαλώνει με ανησυχητικά ιλιγγιώδεις 
ρυθμούς. Όταν, όμως, οι Βολτούρι αποφασίζουν επί-
θεση, η αγωνία τους για το μέλλον της οικογένειάς 
τους γίνεται πολύ πιο άμεση και έντονη.

Έχει χυθεί πολλή… χολή για το έπος του «Λυκόφωτος», τόσο 
για την πρωτότυπη έκφανσή του στο χαρτί, όσο και για 
τη… μετενσάρκωσή του στη μεγάλη οθόνη. Γλυκερό, άκρως 
συντηρητικό, κιτς, σεξιστικό, μισανθρωπικό, ρομαντικό 
μέχρι βλακείας, «ξεδοντιασμένο» και πέρα για πέρα αφελές, 
είναι μερικά μόνο από τα κουσούρια που του προσάπτουν οι 
πανταχόθεν, συχνά μαινόμενοι, επικριτές του. Τα αρνητικά 
σχόλια χτύπησαν κόκκινο (όχι εντελώς άδικα) στο προηγού-
μενο φιλμ, πρώτο μέρος του κινηματογραφικού επιλόγου του, 
όταν ακόμα και πρώην, μετριοπαθείς μεν, σαφείς υποστηρι-
κτές του δε, του γύρισαν επιδεικτικά την πλάτη.

Εγώ, πάλι, δεν ανήκω στους παραπάνω. Μπορεί να μην 
έφτανα στο σημείο να θεωρήσω εαυτόν «twi-hard», «twi-
heart» ή όπως αλλιώς (αυτο)αποκαλούνται οι πωρωμένες 
fans - θηλυκά κάθε ηλικίας και… φύλου, παραδέχομαι, όμως, 
χωρίς καμία διάθεση απολογίας, πως γουστάρω τη «light» 
βαμπιρική φαντασία της Στέφανι Μάγερ. Ως ένοχη από-
λαυση, τα τρία πρώτα επεισόδιά της (που προέκυψαν καλύ-
τερα, και δη λιγότερο φλύαρα ή άτεχνα στην κινηματογρα-
φική τους εκδοχή) ήταν ιδανική αφορμή για να βρεθώ με τις 
φίλες μου, και όλες μαζί να εξορμήσουμε στους… σινεμάδες, 
για να ευχαριστηθούμε δύο ώρες ελαφριάς και, επιτέλους, όχι 
συνώνυμης με το καμένο, πια, είδος της ρομαντικής κομεντί, 
διασκέδασης - αντίδοτο στις σκοτούρες της καθημερινό-
τητας, όπως έκαναν τόσα χρόνια τα αγοράκια, με… τερα-
τουργήματα σαν το «Transformers» (που ουδέποτε υπέστη 
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ανάλογο χλευασμό από την κριτική). Και ως 
ανατρεπτικό παραμύθι για... όχι πια παιδιά, 
ούτε, όμως, ακόμα και ενήλικες (ή αλλιώς, 
απλά, για το πιτσιρίκι που κρύβουμε πάντα 
μέσα μας), η «Χαραυγή», παρά τις όποιες 
αδυναμίες της, ανοίγει μια χαραμάδα, έστω, 
προς έναν νέο, γενναίο και γενναιόδωρο 
κόσμο.

Έναν κόσμο όπου οι ρόλοι και οι ετικέτες 
έρχονται τα πάνω κάτω. Εκεί, όπου δεν είναι 
η κοπελιά, αλλά το παλικάρι που υπόσχε-
ται σεξ με αντάλλαγμα το γάμο. Όπου ένα 
άτσαλο, εσωστρεφές και αμήχανο αγοροκό-
ριτσο μπορεί να γίνει όλο χάρη υπέρ-ηρωίδα 
(η Στιούαρτ καταφέρνει να μεταβεί με πειθώ 
από το ένα στο άλλο άκρο), με ακαταμάχητη 
δύναμή της όχι ένα επιθετικό, αλλά ένα 
αμυντικό, χαρακτηριστικά γυναικείο χάρι-
σμα: η Μπέλα ήταν (ως άνθρωπος) και είναι 
- ακόμα περισσότερο ως βαμπίρ - Ασπίδα, 
ικανή να προστατεύει τόσο το μυαλό (εξού 
και ο Έντουαρντ δεν μπορεί να διαβάσει τις 
σκέψεις της), όσο και το σώμα, το δικό της 
(γι’ αυτό και άντεξε το αδιανόητο μαρτύριο 
της γέννησης της Ρενέσμε) και των αγαπη-
μένων της από κάθε έξωθεν απειλή. Όπου 
το εκλεκτό παιδί είναι γένους θηλυκού, του 

οποίου την ανιδιοτελή φροντίδα, ως παντα-
χού παρών φύλακας άγγελος, βάζοντας κάθε 
άλλη επιθυμία ή επιλογή ζωής στο ράφι, 
δεν προσφέρει η μητέρα του, αλλά ο Τζέι-
κομπ - ένας όχι και τόσο κακός λύκος (πού 
είσαι Κοκκινοσκουφίτσα, να δεις τι χάνεις!). 
Όπου οι ωραίοι άνθρωποι είναι τέρατα που 
πασχίζουν να ξεπεράσουν τους περιορισμούς 
και τις επιταγές της φύση τους. Όπου, τέλος, 
μια οικογένεια μπορεί να είναι μεγάλη και 
ευτυχισμένη μόνο αν είναι… πολυμορφική - 
αποτελούμενη από φαινομενικά αταίριαστα 
πλάσματα, ακόμα και πάλαι ποτέ ορκισμέ-
νους εχθρούς (ανθρώπους, βαμπίρ, λυκαν-
θρώπους, υβρίδια), οι οποίοι δε συνυπάρχουν 
επειδή είναι συγγενείς εξ αίματος, αλλά κατ’ 
επιλογήν.

Μη φρικάρεις, όμως. Αν όλα τα παραπάνω 
σου φαίνονται υπέρ-επεξηγηματικά, φιλολο-
γικά και τραβηγμένα, μπορείς πολύ εύκολα 
να τα αγνοήσεις. Γιατί σε αυτή, την τελευ-
ταία και παρασάγγας καλύτερη ταινία της 
σειράς, τίποτα δε γίνεται προφανές. Ανα-
πνέει μόνο, αδιόρατο στις εικόνες της, για 
όσους, λιγότερο κυνικούς, επιθυμούν να το 
δουν. Οι λοιποί θα περάσουν μια (ξέγνοια-
στη) χαρά, με ένα καλοφτιαγμένο από τον 
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Είτε είσαι εξομολογημένη, είτε… στη 
ντουλάπα ακόμα «twi-heart», σπεύσε! 
Και αυτή τη φορά μπορείς να πάρεις μαζί 
και τον καλό σου, αφού το θέαμα είναι - 
περισσότερο από ποτέ - για όλα τα γού-
στα. Η ηλικία παραμένει ένα πρόβλημα, 
πάντως...

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

Κόντον (του οποίου η υπογραφή είναι εδώ 
πολύ πιο ευδιάκριτη και επιτυχής) διαφορε-
τικό ρομαντικό δράμα, που διαθέτει τουλά-
χιστον αξιοπρεπείς ερμηνείες, απαραίτητο 
και εύστοχο (τραγικά απόν στο προηγούμενο 
φιλμ) χιούμορ, προσφέρεται για καλώς εννο-
ούμενο χαβαλέ (και ουχί κανιβαλισμό) και 
κορυφώνεται σε μια συναρπαστική, σκληρή 
και θεαματική μάχη, που ελάχιστους θα 
αφήσει ασυγκίνητους. Μια μάχη που λαμ-
βάνει χώρα κατά την τελική αναμέτρηση με 
τους Βολτούρι, οπότε και το φιλμ ξεφεύγει 
από την ευλαβική «μετάφραση» του βιβλίου, 
επιφυλάσσοντας μια άκρως χορταστική και 
συνταρακτική έκπληξη ακόμα και στις πιο 
φανατικές μύστες τους. Και για όποιες από 
αυτές ξεπεράσουν σύντομα το σοκ και το 
δέος (λέμε τώρα) αυτής της αναπάντεχης 
σεναριακής τούμπας, και βιαστούν να την 
κρίνουν ως ανακόλουθη με ό,τι γνωρίζουμε 
μέχρι τώρα, το φιλμ φροντίζει από νωρίς να 
τους δώσει την απάντηση: «τα χαρίσματα 
εξελίσσονται».

Οι τίτλοι του τέλους θα μπορούσαν ιδανικά 
να πέσουν μετά από αυτή τη μάχη, αλλά 
το φιλμ δεν μπορεί να αντισταθεί σε έναν 
γλυκό, ουκ ολίγο συγκινητικό, μακρύ αποχαι-

ρετισμό στις λάτρεις της Μπέλα, του Έντου-
αρντ και του Τζέικομπ, κάνοντας χώρο για 
δύο ακόμα σκηνές / φινάλε, πριν η Άλις (ο 
πιο αδικημένος / ανεκμετάλλευτος στη μετα-
φορά από το χαρτί στην οθόνη χαρακτήρας) 
μας χαμογελάσει όλο νόημα, για τελευταία 
φορά…

http://www.breakingdawn-themovie.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JZhWM59AZSs
http://www.imdb.com/title/tt1673434/
https://www.facebook.com/TwilightSagaBreakingDawnPart2?fref=ts
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ΟΔΗΓΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ 
ΓΙΑ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥΣ (2012)
(THE PERVERT’S GUIDE TO IDEOLOGY)

Είδος 
Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία 
Σόφι Φάινς

Διάρκεια 
134’

Διανομή  
STRADA FILM

του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Ο Σλοβένος φιλόσοφος Σλάβοϊ Ζίζεκ κινείται από ται-
νία σε ταινία, μιλώντας για την έννοια της ιδεολογίας, 
το σινεμά και τα κρυφά τους μηνύματα.  

Όταν διαβάζω κριτικές που αναζητούν απεγνωσμένα να 
δώσουν ιδεολογικό περιεχόμενο σε ταινίες που ούτε καν τους 
πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποι-
ηθούν με αυτόν τον τρόπο, στραβώνω τα μούτρα μου και σκέ-
φτομαι «Τι μας λες, βρε φιλαράκο;». Η επιτομή τού «Τι μας 
λες, βρε φιλαράκο» πρέπει να είναι αυτό που κάνει ο Σλάβοϊ 
Ζίζεκ στον «Οδηγό Ιδεολογίας για Διεστραμμένους».

Κατά κάποιον τρόπο sequel του προ εξαετίας «The Pervert’s 
Guide to Cinema», αυτό το νέο ντοκιμαντέρ φέρνει ξανά 
κοντά το Ζίζεκ - με φρέσκια δημοσιότητα στην Ελλάδα, 
έπειτα από τα photocall δίπλα στον Τσίπρα - και τη Σόφι 
Φάινς για να συνεχίσουν να μπλέκουν σινεμά και ιδεολογία 
με τρόπους που άλλες φορές είναι διασκεδαστικοί και άλλες 
σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό και την έκφραση «What the 
fuck!» στο βλέμμα.

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας τύπος που 
κάθεται και μιλάει. Μόνο 
μιλάει. Για το σινεμά. 
Χειρότερα κι από Έλληνα 
κριτικό κινηματογράφου. 
Μην το δει ο Βαρουφά-
κης, θα θέλει κι αυτός 
μετά!

15 νοεμβριου 2012
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Ο Ζίζεκ, με την ανέκφραστη όψη και τη 
σλοβένικη προφορά στα αγγλικά (που θυμί-
ζει λίγο Ντάφι Ντακ), «εισβάλλει» σε ένα 
πλήθος ταινιών και μιλάει ακατάπαυστα για 
το πώς το σινεμά είναι ένα μέσο προβολής 
ιδεολογίας. Όταν αρχίζει με σκηνές από το 
«Ζουν Ανάμεσά Μας» του Τζον Κάρπεντερ, 
το οποίο χαρακτηρίζει ως «ξεχασμένο αρι-
στούργημα της χολιγουντιανής Αριστεράς», ο 
λόγος του έχει ένα νόημα, αφού είναι προ-
φανές το μήνυμα με τις κρυφές εντολές που 
περνούν στον κόσμο από τους εξωγήινους 
καταληψίες.

Όταν, ωστόσο, φτάνει να εξηγεί τα «Σαγό-
νια του Καρχαρία» σαν έκφραση του φόβου 
της Αμερικής για τους μετανάστες ή άλλους 
πιθανούς εισβολείς, τότε η ανάλυσή του 
παίρνει μια κατεύθυνση που συχνά, ίσως, 
έχεις διαβάσει και σε κάποιες ιδεοληπτικές... 
ελληνικές κριτικές (χα!). Παρ’ όλα αυτά, η 
Φάινς έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, μοντά-
ροντας με ωραία ροή αποσπάσματα από ένα 
πλήθος ταινιών, από το «Κουρδιστό Πορ-
τοκάλι» και το «West Side Story», μέχρι το 
«Θρίαμβο της Θέλησης», τη «Μελωδία της 
Ευτυχίας», το «Full Metal Jacket» και τον 
«Τιτανικό», για να αναφέρουμε μερικές μόνο, 
τοποθετώντας το Ζίζεκ σε «ρόλους» μέσα σ’ 
αυτές, να ξαπλώνει στο ράντζο του «Ταξιτζή» 
ή να είναι ντυμένος καλόγρια.

Όλο αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι της pop - 
φιγουρατζίδικης φιλοσοφίας που εκφράζει ο 
Ζίζεκ. Ακόμη και με αυτόν τον διασκεδαστικό 
τρόπο, όμως, πόσο μπορεί να αντέξει κανείς 
να τον ακούει non-stop, ενώ ταυτόχρονα ρου-
φάει και ξύνει τη μύτη του; Τα 134 λεπτά της 
ταινίας, όσο περνά η ώρα, φαίνονται όλο και 
πιο ατελείωτα, ειδικά όταν ο πρωταγωνιστής 
της αυτοακυρώνεται, λέγοντας ότι «η ιδεολο-
γία είναι ένα κενό δοχείο στο οποίο χωρούν 
όλες οι πιθανές εξηγήσεις»! 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν ψήφισες ΣΥΡΙΖΑ, θα σε στείλει να 
το δεις ο Αλέξης Τσίπρας. Αν αγαπάς το 
σινεμά και τη φιλοσοφία, το one man 
show του Ζίζεκ μπορεί να σε διασκεδά-
σει - αλλά θα πεις και «ήμαρτον!» με τη 
διάρκειά του.

official site

imdb

facebook

link me

https://www.facebook.com/encardia?v=wall
http://www.thepervertsguide.com/
http://www.imdb.com/title/tt2152198/
https://www.facebook.com/pages/The-Perverts-Guide-to-Ideology/286788671430810?ref=ts&fref=ts
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΜΑΣ ΒΙΝΤΕΡΜΠΕΡΓΚ

ΠΑΡΕ ΒΙΝΤΕΡΜΠΕΡΓΚ.  
(Σ)ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ. 
της Νίνας Βελιγράδη

Ο Τόμας Βίντερμπεργκ μιλά στο FREE CINEMA για 
την τελευταία του ταινία, «Το Κυνήγι». Για την κακο-
ποίηση, τα σκανδιναβικά ήθη και την ανδρική ψυχο-
λογία, τον βραβευμένο στις Κάννες πρωταγωνιστή 
του, Μαντς Μίκελσεν, και… καθόλου για το Δόγμα. 
Επιτέλους!
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΜΑΣ ΒΙΝΤΕΡΜΠΕΡΓΚ

Από τις σπουδαστικές, μικρού μήκους ταινίες 
του, ο Τόμας Βίντερμπεργκ έδειξε πως απο-
τελεί μια δυνατή υπόσχεση για το δανέζικο 
σινεμά. Ως συνιδρυτής του Dogme95, μαζί 
με τον Λαρς φον Τρίερ, έριξε τη… βόμβα της 
«Οικογενειακής Γιορτής» στο Φεστιβάλ 
των Καννών του 1998, για να φύγει με το 
βραβείο της Επιτροπής και ένα διαβατήριο 
για την παγκόσμια καριέρα, που, όμως, είχε 
πολλά σκαμπανεβάσματα στην πορεία…

Φέτος, επέστρεψε στον αρχικό «τόπο του 
εγκλήματος», με «Το Κυνήγι» στο δια-
γωνιστικό πρόγραμμα των Καννών. Κοινό 
και κριτικοί τον αγκάλιασαν ξανά, ο Μαντς 
Μίκελσεν κέρδισε το βραβείο της καλύτε-
ρης ανδρικής ερμηνείας και η φεστιβαλική 
πορεία του φιλμ συνεχίζεται μέχρι και 
σήμερα. Λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα 
της ταινίας στις ελληνικές κινηματογραφικές 
αίθουσες, συναντήσαμε τον Τόμας Βίντερ-
μπεργκ στη Βιέννη, για μια αρκετά αποκαλυ-
πτική συνέντευξη.

Γιατί κάνατε αυτή την ταινία;

Γιατί αισθάνομαι ότι με το να υπερπροστα-
τεύουμε τα παιδιά μας, τα θυματοποιούμε. 
Η ταινία προέρχεται από το δικό μας κόσμο. 
Είναι καθρέφτης της υστερίας της οποίας 
γινόμαστε μάρτυρες. Σ’ αυτή την ταινία 
υπάρχει υπερβολική αθωότητα. Τη δεκαετία 
του ’70, όταν μεγάλωνα εγώ, αν ένας δάσκα-
λος έβλεπε ένα παιδί να κλαίει, μπορούσε να 
το πάρει και να το αγκαλιάσει. Εγώ πήγαινα 
στο ιδιωτικό σχολείο ενός κοινοβίου. Λέγαμε 
«Θέλουμε μάθημα για τη σεξουαλικότητα». 
Ο δάσκαλος σηκωνόταν, έβγαζε το παντελόνι 
του και μας έλεγε «αυτό, κι αυτό, κι αυτό, 
voila». Σήμερα, θα του’ ριχναν 15 χρόνια 
φυλακή. Δε συστήνω αυτό που έκανε. Αυτό 
που λέω είναι ότι τα πράγματα έχουν αλλά-
ξει. Πιο ραγδαία εδώ, στη Δύση, και ίσως 
ειδικά στη Δανία. Και όσον αφορά τον τρόπο 
με τον οποίο τρομοκρατείται το παιδί. Στην 
πραγματική ζωή. Εγώ έχω ένα κοριτσάκι 
(όπως αυτό στην ταινία μου) στην πραγμα-
τική ζωή. Στο αρχικό σενάριο της ταινίας 
υπήρχε μια σκηνή όπου το παιδί πηγαίνει στη 
μητέρα του κλαίγοντας γιατί στον ψυχολόγο 
έχει υποβληθεί σε ερωτήσεις με λέξεις που 
την τρομάζουν. Τελικά, αφαίρεσα την «ανά-
κριση». Έμεινε μια πολύ «απλή» εκδοχή της 
αληθινής ζωής. Στην πραγματικότητα, ένα 
παιδί θα μπορούσε να δει κάποιον που του 
«αρέσει» να μπαίνει στη φυλακή. Το γεγο-
νός, λοιπόν, γίνεται μέρος της μνήμης του. 
Και αυτό «ωριμάζει» μέσα στο «θύμα» κι 
έτσι γίνεται πραγματικά θύμα. Είναι θύμα 
της φοβικότητας και της υστερίας. Ξέρω ότι 
συμβαίνει ακόμη συνεχώς - και έκανα την 
ταινία ήδη πριν από 2 χρόνια. Οφείλουμε να 
αντιληφθούμε, λοιπόν, ότι πρέπει να προστα-
τεύουμε τα παιδιά, αλλά αυτό που συμβαίνει 
σήμερα, ειδικά μετά τη δεκαετία του ’90, 
είναι επίσης μία παραβίαση. 
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Είδα χθες την ταινία και μετά έμεινα 
σιωπηρή. Είναι μία καλή αλλά και μία 
ιδιαίτερα βαριά ταινία. 

Στην Αμερική κάποιοι δημοσιογράφοι είπαν 
«είναι σκληρό». Δεν το πήρα ως κομπλιμέ-
ντο, αλλά αφού αισθάνονται έτσι... Όντως 
είναι σκληρή, αυτό θέλουμε από τις ταινίες. 

Μια κακοποίηση που συμβαίνει εξαι-
τίας μιας άλλης κακοποίησης που δε 
συνέβη ποτέ. Γιατί σας ενδιαφέρει τόσο 
αυτό το θέμα; 

Δε με απασχολεί τόσο το ζήτημα της κακο-
ποίησης του παιδιού, με απασχολεί περισσό-
τερο τι συμβαίνει γύρω από το θέμα. Νομίζω 
ότι είμαι συναισθηματικός και με αφορά η 
απώλεια της αγάπης, της φιλίας, της αθω-
ότητας. Όπως και η αντίληψη ότι τα παιδιά 
δεν ψεύδονται. Ψεύδονται, όμως, και βλά-
πτουν τους εαυτούς τους, κάνοντάς το. Αυτή 
θέλαμε να είναι η αντι-θέση της ταινίας. Όχι 
για ηθικούς λόγους. Επειδή το βρήκα ενδια-
φέρον. Όταν παρακολουθώ εγώ την ταινία 
μου, αυτό επισημαίνω ως πλοκή, και αυτή 
προέκυψε από πολλές αληθινές υποθέσεις, 
οι οποίες δεν ήταν καν δανέζικες. Γύρω απ’ 
την πλοκή, όμως, υπάρχει μια ζωή. Κι ένα 
ανθρώπινο ον. Και προτού ξεκινήσει να εκτυ-
λίσσεται η υπόθεση, υπάρχει το παρελθόν 

του, υπάρχουν τα όνειρά του για το μέλλον, 
υπάρχει μία ταινία γύρω από την ταινία. Εκεί 
βρίσκεται όλο το έργο μου, εκεί βρίσκεται κι 
η καρδιά μου.

Μου άρεσε ο τρόπος που χτίσατε τη 
ζωή εντός της πλοκής: την υποκειμενι-
κότητα των ιστοριών μέσα στο μυαλό 
κάθε χαρακτήρα. Μου άρεσε, επίσης, ο 
τρόπος με τον οποίο θυματοποιείται το 
παιδί αλλά και ο ενήλικας. Στην πραγ-
ματικότητα θα ήταν, όμως, δυνατόν ένα 
χρόνο αργότερα τα πράγματα να εξελι-
χθούν έτσι, συμφιλιωτικά;

Δε νομίζω. Αλλά το ήθελα έτσι. Ξέρετε, όταν 
γράφεις, πρόκειται πάντα για ένα παζάρεμα 
με την πραγματικότητα. Σ’ αυτή την περί-
πτωση, απλώς τους ήθελα να είναι μαζί. 
Επέμεινα και προσπάθησα να το κάνω να 
λειτουργήσει. Ίσως δεν το κατάφερα αλλά 
ήθελα να βάλω λίγο «πορτοκάλι» στην ιστο-
ρία, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ (σ.σ. εννοεί 
να τη γλυκάνει). Αλλά και πάλι, δεν μπο-
ρούσα να σταματήσω την ταινία εκεί. Έτσι, 
το τέλος της έχει ακόμα πολλές εσωτερικές 
συγκρούσεις.
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Έχει ενδιαφέρον η υποκειμενικότητα 
του τέλους της ταινίας. Ακριβώς ποιος 
πυροβόλησε; Αν υπήρξε πυροβολι-
σμός...

Ωραίο αυτό!

Αναρωτήθηκα αν εκείνη τη στιγμή 
νομίζει ότι κάποιος τον καταδιώκει, 
αλλά είναι κάτι που δε συνέβη ποτέ.

Ναι. Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο, πολύς 
κόσμος μπορεί να σκεφτεί έτσι. Εγώ σκέ-
φτηκα κάποιον εκεί έξω, να πυροβολεί. Κι 
εμείς να μην ξέρουμε ποιος. Αλλά μου αρέ-
σει το ενδεχόμενο που «είδατε», τού να μην 
υπάρχει κανείς. Ο Λούκας είναι σημαδεμέ-
νος. Είναι σημαδεμένος από τον ίδιο του τον 
φόβο και είναι σημαδεμένος και από τους 
ανθρώπους που τον περιστοιχίζουν. 

Υπάρχει μια τόσο αληθινή και πολύ 
κτηνώδης στιγμή στην ταινία. Όταν 
ανταποδίδει το χτύπημα, οι άλλοι αρχί-
ζουν να οπισθοχωρούν. Όσο τους ανέ-
χεται, τον λιντσάρουν, τον κακομετα-
χειρίζονται. Όταν επιστρέφει στο super 
market και ρίχνει κεφαλιά στον τύπο...

Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή. Είναι 
η σκηνή στην οποία χειροκρότησαν στις 
Κάννες. Κάτι που βρίσκω ανησυχητικό.

Κι εγώ το ίδιο.

Αλλά το να κατάγεσαι από τη Σκανδιναβία 
και άντρας, είναι κάτι πολύ δύσκολο. Είναι 
σα να βγαίνεις ελαφρώς ευνουχισμένος. Ή 
να αυτοευνουχίζεσαι. Δεν ξέρω. Είσαι πολύ 
πολιτισμένος. Πολύ Χριστιανός. Πολύ εξυπη-
ρετικός. Αλλά ελαφρώς ευνουχισμένος. Και 
για μένα ήταν πολύ ενδιαφέρον όταν είχα τον 
Μαντς Μίκελσεν, που είναι ένας επιβήτορας, 
ένας τόσο όμορφος άνδρας. Σκέφτηκα «ας 
τον κάνουμε ταπεινό, γλυκό, Δανό, και ας 
δούμε για πόσο θα μείνει πολιτισμένος!». Και 
θέτω άθελά μου το ερώτημα: «Χρειάζεται 
να γίνεις απολίτιστος για να γίνεις άνδρας; 
Αυτό σε ανδρώνει;». Κι αυτό το ερώτημα δεν 
μπορώ να το απαντήσω, βέβαια. Μπορώ να 
το θέσω. Αλλά νομίζω ότι και κάποιοι άνδρες 
το θέτουν ομοίως. Κι αυτό είναι ενδιαφέρον.

Είναι σκληρό να είσαι άνδρας στη 
Σκανδιναβία αλλά από την άλλη είναι 
πολιτισμικά αποδεκτό ο άνδρας να 
είναι βίαιος, για να έχει τον έλεγχο. 
Συμβαίνει στο φιλμ;

Ναι. Και τα δύο. Ο πολύ ηθικιστής φίλος μου 
και σκηνοθέτης, Περ Φλι, μου είπε «κόψε 
τη σκηνή». Δεν ήξερα αν έτσι θα λειτουρ-
γήσει το πράγμα. Δέχτηκα... παρατήρηση 
από δημοσιογράφους, επειδή είναι πολύ 
παθητικός! Αλλά αυτό για μένα έχει πολύ 
ενδιαφέρον. Γιατί ανοίγει τη συζήτηση στην 
«τρυφερότητα» του ρόλου, που φοβίζει στην 
πραγματικότητα. Το καλό με την αδυναμία 
των ανδρών της Σκανδιναβίας είναι η δύναμη 
των γυναικών της. Είναι πολύ γοητευτική. 
Είναι τόσο ανεξάρτητες και ισχυρές. Είναι 
όμορφο, με μια μορφή τελειότητας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΜΑΣ ΒΙΝΤΕΡΜΠΕΡΓΚ
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Η αυξανόμενη παράνοια σχετικά με 
την κακοποίηση ή σεξουαλική αντικει-
μενοποίηση ανηλίκων έχει καταστήσει 
σχεδόν αδύνατο το να δουλέψουν με τα 
παιδιά κάποιοι άνθρωποι. Συμφωνείτε;

Σίγουρα. Μεγάλωσα, όπως σας είπα, σε κοι-
νόβιο κι εκεί υπήρχε ένα υπέροχο άτομο που 
σήμερα είναι σαν αδελφός μου. Όχι βιολο-
γικά αλλά, όπως και να’ χει, είναι αδελφός 
μου. Σήμερα δουλεύει σε νηπιαγωγείο και 
μου είπε: «Αυτό που περιγράφεις συμβαίνει 
μία φορά τη βδομάδα. Τουλάχιστον μία φορά 
τη βδομάδα έρχεται ένα παιδάκι και μου 
πιάνει τα γεννητικά όργανα. Ή ένα κορι-
τσάκι ή αγοράκι με ερωτεύεται και οι γονείς 
δε θέλουν να μιλήσουν γι’ αυτό. Αποστρέφο-
νται από αυτό που συμβαίνει. Φοβούνται τι 
μπορεί να συμβεί. Κι εγώ πρέπει να γράφω 
αναφορές...». Είναι ένας πολύ υπομονετι-
κός άνθρωπος, άλλος στη θέση του θα είχε 
φύγει. Είναι πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Αλλά 
ξέρουμε ότι συμβαίνει συνεχώς.

Το πιο τρομακτικό για μένα δεν είναι 
ότι οι φίλοι του Λούκας τον προδίδουν, 
αλλά ότι άνθρωποι που δούλευαν μαζί 
του και έβλεπαν κάθε μέρα τι δεσμό 
είχε με τα παιδιά, έσπευσαν να «πιστέ-
ψουν» και να τον δικάσουν, χωρίς τον 
παραμικρό ενδοιασμό.

Μπορείς να αντιτείνεις το επιχείρημα ότι 
είναι υπερβολικά βιαστικοί. Έκανα έρευνα 
γι’ αυτό. Τι θα γινόταν στην πραγματική ζωή. 
Ο κόσμος είναι πολύ επικριτικός, ακόμα πιο 
γρήγορα απ’ ότι στην ταινία. Μπορεί και 
πάλι να μοιάζει υπερβολικά γρήγορο για να 
είναι ρεαλιστικό αλλά αν ψάξεις την περί-
πτωση, θα δεις ότι παραλύουν από το φόβο. 
Πως «κάτι» έγινε. Χωρίς να το έχουν δει. 
«Κάτι» έγινε με τα παιδάκια τους. Νομίζω 
ότι σε μια τέτοια περίσταση αντιδράς πολύ 
γρήγορα.

Είναι φόβος ή έλλειψη ευτυχίας;

Νομίζω φόβος. Έχω δει αυτούς τους ανθρώ-
πους. Είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι.

Τους βλέπετε ως ευτυχισμένους, λοι-
πόν...

Ναι. Αλλά είμαι αφελής. Είναι όπως στα 
παραμύθια του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. «Το 
Κυνήγι των Ευτυχισμένων Ανθρώπων»...
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Όταν είσαι ευτυχισμένος μπορείς να 
νιώσεις φόβο;

Τώρα θα πρέπει να ορίσουμε την ευτυχία. Αν 
πάμε βαθιά στη βουδιστική εκδοχή της ευτυ-
χίας, δε νομίζω ότι θα έπρεπε να φοβάται 
κανείς. Αλλά στη «φυσιολογική», γούτσου 
γούτσου, «τα βολεύουμε» ευτυχία των Σκαν-
διναβών, είναι δυνατόν. Και βέβαια μπορείς 
να δημιουργήσεις φόβο σε δευτερόλεπτα. 
Μια «ενεσούλα» χρειάζεται. Όσο ευτυχισμέ-
νος κι αν είναι ο άλλος. Χρειάζεται απλά να 
είσαι αρκετά πειστικός. 

Είναι απαραίτητος ο φόβος στον 
κόσμο;

Λέτε ό,τι αισθάνονται κάποιου είδους ικανο-
ποίηση αυτοί οι άνθρωποι; 

Ναι. Νομίζω.

Μπορεί να έχετε δίκιο. Νομίζω ότι συνειδητά 
το σκέφτομαι αυτό.

Γι’ αυτό ίσως να χειροκρότησε το κοινό 
των Καννών.

Δε θέλω να σκοτώσουν το Λούκας για να δια-
σκεδάσουν το φόβο τους. Αλλά ίσως να έχετε 
δίκιο. Ίσως αυτό να είναι πιο αληθινό.

Ποιος είναι ο συμβολισμός σε όλη 
αυτή τη macho, χαρούμενη κοινότητα 
ανδρών που έχουν μεγαλώσει μαζί, 
εκτός απ’ το ότι ο Λούκας κυνηγιέται; 
Ότι «Το Κυνήγι» δένει τους άνδρες, 
ενώ δεν μπορούν να είναι άνδρες στην 
πραγματική ζωή;

Αυτό είναι ενδιαφέρον. Είναι μια καινούργια 
«προβολή» της ταινίας που μου αρέσει. Για 
να είμαι ειλικρινής, και δεν είμαι υπερήφα-
νος γι’ αυτό, ο τίτλος (που είναι καλός) είναι 
πιασάρικος, αρέσει στους διανομείς. Και, 
ξέρετε, η κόρη μου που είναι 12 χρόνων τον 

καταλαβαίνει με τη μία. Ο Λούκας κυνηγιέ-
ται και κυνηγάει, ωραία, πάμε παρακάτω 
τώρα. Αλλά στο πλαίσιο της «σκανδιναβι-
κής» συζήτησης που κάνουμε είναι πολύ 
ενδιαφέρουσα άποψη.

Κυνηγούν γιατί είναι ευνουχισμένοι.

Ναι. Και μετά πάνε να σκοτώσουν ζώα. Αν 
και νομίζω ότι όποιος σκοτώνει ζώα μπορεί 
να είναι ταυτόχρονα ένα πολύ υγιές άτομο.

Δεν αντιλέγω. Δεν είμαι της σχολής 
«Σώστε το Μπάμπι».

Βλέπω ότι δεν ακουμπήσατε την ερώτηση 
για το Δόγμα... 

Λέω ότι μάλλον θα την έχετε βαρεθεί.

Εντελώς!

Οι ταινίες σας είναι εντελώς διαφορε-
τικές μεταξύ τους. Δεν υπάρχουν δύο 
που να μοιάζουν. Ακόμη και με το θέμα 
της παιδικής κακοποίησης, η ταινία δε 
«φέρνει» στο ελάχιστο προς την «Οικο-
γενειακή Γιορτή». Όπως το βλέπω εγώ, 
αλλάζετε συνεχώς. «Ας πάμε παρακάτω 
σε κάτι εντελώς διαφορετικό»;

Ναι. Δε θέλω ο κόσμος να μπορεί να τις 
ταυτοποιήσει. Την ίδια στιγμή γίνεται όλο 
και πιο σημαντικό για μένα να κάνω ταινίες 
που μόνο εγώ μπορώ να κάνω. Ίσως να είναι 
μια εμμονή, αλλά οι άλλοι ας κάνουν ότι 
θέλουν. Υπάρχει ένα σχίσμα στη ζωή μου: να 
κάνω ταινίες που μπορώ να κάνω ή να κάνω 
καριέρα. Το να υπηρετήσω μια καριέρα είναι 
πολύ δελεαστικό, πολύ «σέξι», αλλά νομίζω 
ότι θα φάω τα μούτρα μου αν προσπαθήσω. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΜΑΣ ΒΙΝΤΕΡΜΠΕΡΓΚ
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Με έχει συνεπάρει απόλυτα το ότι 
κατορθώσατε να αποσεξουαλικοποιή-
σετε το Μαντς Μίκελσεν. Δεν υπήρξε 
ούτε στιγμή στην ταινία που να σκεφτώ 
«Μμμ, είναι εμφανίσιμος». Ούτε μία.

Υπάρχει. Όταν βγαίνει για το τηλεφώνημα, 
όταν σηκώνεται από το κρεβάτι.

Και πάλι, όμως...

Ναι. Αυτό το κατάφερα. Γιατί ζηλεύω. Είναι 
τόσο εμφανίσιμος. Εικοσιπέντε χρόνια τώρα, 
είναι ήρωας.

Συγγνώμη, αλλά κι εσείς, όταν μπήκατε 
στο ξενοδοχείο για τη συνέντευξη, δεν 
υπήρξε ούτε μία γυναίκα που να μην πει 
«Ααα, είναι τόσο ωραίος!»...

Ωραία. Θα πω στο Μαντς ότι πέτυχα κάτι κι 
εγώ. Ξέρετε κάτι; Είναι αληθινός ηθοποιός ο 
τύπος. Είναι τόσο πρόθυμος κι αφοσιωμένος 
στο να δημιουργήσει ένα ζωντανό πλάσμα! 
Απ’ τις 7 το πρωί! Παπ παπ παπ παπ παπ, το 
ένα, το άλλο. Ήταν απίστευτο. Δεν είδα ποτέ 
ματαιοδοξία πάνω του. Μόνο αυτοαπορρό-
φηση. Όχι ματαιοδοξία. 

Ποια ήταν η αγαπημένη σας στιγμή 
στην ταινία;

Είναι δύο. Η μία όταν οι άντρες είναι μαζεμέ-
νοι γύρω από το τραπέζι της κουζίνας. Είναι 
το είδος της σκηνής που μπορώ να κάνω επ’ 
άπειρο. Υπάρχει ένα είδος αγορίστικης αγνό-
τητας στο ότι ο Λούκας είναι ερωτευμένος 
και ο φίλος του τον πειράζει. Μου αρέσει 
αυτό. Και μετά η εκκλησία. Γίνεται διαρκώς 
και πιο λυπημένη, μαύρη και σκοτεινή. Και 
μετά μπαίνει λίγο «πορτοκάλι»: έχουν μαζευ-
τεί όλοι και τα παιδιά δείχνουν τόσο όμορφα. 
Κι ο Μαντς δίνει την καλύτερη ερμηνεία 
του. Υπάρχουν όλα εκεί. Η επιθετικότητα, 
η αγάπη, το νοιάξιμο. Όλα. Όταν βλέπω τη 
σκηνή της εκκλησίας, νιώθω ότι ολόκληρη η 
ταινία θα έπρεπε να είναι έτσι.

Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να πείτε 
γι’ αυτό το φιλμ, αλλά δε σας ρώτησε 
κανείς ως τώρα και έχετε απογοητευτεί;

Για το μισθό μου! Όχι, πλάκα κάνω. Θα ξέρω 
όταν βρίσκομαι στο ταξί, σίγουρα. Αυτή τη 
στιγμή, δεν ξέρω. Έχω μιλήσει πολύ γι’ αυτή 
την ταινία κι έχω πει ό,τι ήθελα. Μπορώ να 
σας πω ότι πέρασα καλά κάνοντάς την. Όσο 
σκοτεινότερη γινόταν, τόσο περισσότερο 
χαμογελούσα. Γιατί αισθανόμουν ότι πραγ-
ματικά έκανα κάτι. Κάτι που σήμαινε κάτι. 
Αυτό είναι μεγάλη ικανοποίηση.
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