m o z i

m o z i

m o z i

m o z i

m o z i

m o z i

m o z i

m o z i

m o z i

(Peppe), Anna Foglietta (Carlotta),
Marco Giallini (Rocco), Edoardo Leo
(Cosimo), Valerio Mastandrea (Lele).
Gyártó: Lotus Productions / Medusa
Film. Forgalmazó: Cinenouvo Kft.
Feliratos. 100 perc.

A

Olli Mäki legboldogabb napja
Hymyilevä mies – finn-svéd-német,
2016. Rendezte: Juho Kuosmanen.
Írta: Mikko Myllylahti. Kép: JaniPetteri Passi. Zene: Laura Airola.
Szereplők: Jarkko Lahti (Olli), Eero
Milonoff (Elis), Oona Airola (Raija),
Joonas Saartamo (Bokszoló). Gyártó:
Aamu Filmcompany / ONE TWO Films.
Forgalmazó: Mozinet Kft. Feliratos. 92
perc.

A

z idei cannes-i filmfesztivál
Un Certain Regard szekciójának fődíjas alkotása egyszerre
szól a szerelemről, a bokszról
és a showbusinessről, miközben nem tekinthető sem románcnak, sem sportfilmek, sem
társadalmi drámának. Mindegyik és egyik sem – s épp ez
a lebegő köztesség adja Juho
Kousmanen filmjének sajátos
karakterét, lírai báját.
A címszereplő Olli Mäki élete
első profi ökölvívómérkőzésére
készül rámenős menedzsere
irányításával. Mindeközben
váratlan, jobban mondva ros�szul „formaidőzített” esemény
történik vele: megismerkedik a
bájos Raijával. Ettől kezdve Olli
figyelme megoszlik az edzés
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és a lány között, mígnem a drámai fordulóponton szerelmet
vall – a menedzserének. No
nem neki, csak előtte, a lányról.
Noha Raija tapintatosan vis�szavonul, Olliban a lelki küzdelem már nem leendő ellenfele
ellen, hanem a lányért zajlik. A
végeredmény nem lehet kétséges: a legboldogabb nap – ha
nem sporttörténeti értelemben
is – megvalósul.
Mindez az 1960-es évek elejének Finnországában történik,
olyasfajta kispályás közegben,
mintha egy szocialista országban volnánk. A menedzser
hite nagy, anyagi lehetősége
viszont korlátozott: bokszolóját
– s annak nem várt kedvesét –
saját szűkös lakása gyerekszobájában szállásolja el (a lányé a
felsőágy), mindaddig, amíg felesége a gyerekekkel együtt ki
nem teszi a szűrét. Az edzéseket szabad téren tartják – zuhogó esőben is. A körülményeknél már csak a támogatóknak
tett kényszerű reprezentációs
gesztusok (sajtótájékoztatók,
fogadások, fényképezkedések
az obligát „bokszoló” beál-
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lásban) megalázóbbak. Olli
egyre elveszettebben bolyong
ebben a számára idegen közegben – miközben a rendező
mind magabiztosabban uralja
a hatvanas évek új hullámát is
megidéző, dokumentarista stílusú fekete-fehér képekben elmesélt hétköznapi történetet.
Egy biztos: tovább bírja, mint
főhőse a ringben.
GELENCSÉR GÁBOR

Teljesen idegenek
Perfetti sconosciuti – olasz, 2016.
Rendezte:

Paolo

Genovese.

Írta:

Paolo Costella és Filippo Bologna.
Kép: Fabrizio Lucci. Zene: Maurizio
Filardo. Szereplők: Giuseppe Battison
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Kutyaszorítóban kultikus
asztali nyitójelenete ma
már
nem
ismétlődhetne
meg ugyanúgy. Ha legalább
kettőnél több ember ös�szeül, közülük valaki mindig
kivonja magát a társalgásból hosszabb-rövidebb időre, hogy belemerüljön a telefonjába. Mégis, ahhoz képest, hogy mindennapjainkat
mennyire átalakították az
okoseszközök, a filmek és a
sorozatok többségében csak
kommunikációs eszközökként
jelennek meg. Dramaturgiai
funkciójuk nagyon is jelentős,
de az, hogy a kapcsolatainkra, szokásainkra és a gondolkodásunkra milyen hatással
vannak, ritkán kerül szóba.
Paolo Genovese dramedyje
látszólag üdítő kivétel. A Teljesen idegenekben hét régi
barát tanulságos kísérletbe
fog: a közös vacsora során
minden beérkező hívást kihangosítanak, és felolvassák
egymás szöveges üzeneteit. A
megválaszolásra váró kérdés,
hogy vannak-e titkaik egymás
előtt, és digitális profiljuk vajon azonos-e azzal, akit élőben alakítanak? Az ötlet ellen senki nem mer tiltakozni
– az fel is érne egy beismerő
vallomással –, de a kínos fe-
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szengések előrevetítik a borítékolható bonyodalmakat.
A könnyed hangulatban induló este szép lassan fordul
át a privát élethazugságok
terápiás jellegű lajstromozásába, kiderül, hogy nincsenek
a társaságban makulátlan jellemek, aki az egyik pillanatban még morális fölénnyel
ítélkezik, a következőben
maga is magyarázkodásra
kényszerül. A feltáruló titkok
persze nem ugyanolyan súlyúak, van, aki nyomós okból
nem oszt meg fontos információkat még a házastársával
sem, és van a hűtlenségnek
és álszentségnek az a minősített esete is, amelyért
már nem járhat feloldozás.
Menet közben válik egyértelművé, hogy az okostelefonok
csak katalizátorok, akár ki is
lehetne iktatni őket a történetből, a lényeg nem változna.
A Teljesen idegenek úgy reflektál egy aktuális jelenségre,
hogy közben semmi újat nem
állít az emberi kapcsolatokról
– a Black Mirror társadalomés technológiakritikája helyett inkább a klasszikus olasz
komédiák hagyományát folytatja. A tanulság, amit levon,
banális, a filmvégi csavarnak
köszönhetően mégis sikerül
feltennie egy olyan kérdést,
amely sokkal fontosabb és
érdekesebb, mint a kiinduló
dilemma: vajon akkor járunk
jobban, ha kitudódnak, vagy
egészségesebb, ha rejtve maradnak életünk titkai?
BASKI SÁNDOR

f i l mv i l á g

m o z i

m o z i

Az állam Fritz Bauer
ellen
Der Staat gegen Fritz Bauer – német, 2015. Rendezte: Lars Kraume.
Írta: Olivier Guez és Lars Kraume.
Kép: Jens Harant. Zene: Christoph
Kaiser és Julian Maas. Szereplők:
Burghart Klaußner (Bauer), Ronald
Zehrfeld (Angermann), Rüdiger Klink
(Mahler), Jörg Schüttauf (Gebhardt).
Gyártó: Zero One Film / Terz Film.
Forgalmazó: Cirko Film Kft. Feliratos.
105 perc.

A

helyszín a második világháború utáni Németország.
Fritz Bauer hesseni főállamügyész feladata a rejtőzködő
háborús bűnösök felkutatása.
Bauer információt kap egy igazi
fenevad, Adolf Eichmann tartózkodási helyéről. A cél, hogy
Németországban helyezze vád
alá. Pontosan tudjuk (Hannah
Arendt, Az Eichmann Show),
hogy Eichmann pere nem német bíróság előtt zajlott. Mitől
ennyire feszült és izgalmas ez a
film, ha ismerjük a sztori végét?
Az állam Fritz Bauer ellen ráérősen és stílusosan meséli el
az Eichmann utáni vadászat, valamint két férfi, a főállamügyész
és Karl Angermann, az ügyön
dolgozó fiatal ügyész barátságának, szakmai-emberi szövetségének történetét. A sztori
egy olyan korszakban játszódik,
amikor homoszexuálisnak lenni nagyobb bűn volt, mint az
államapparátusban megbújó
nácinak, amikor titkosszolgálatok pozícióharcban álltak ször-
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nyetegek felhajtása ügyében,
és mi sem volt könnyebb, mint
valakire rásütni, hogy hazaáruló. Bauer és Angermann szívbemarkoló empátiával, tűpontosan kidolgozott antihősök.
A rejtve tovább élő ideológiai,
hatalmi és gazdasági érdekszövevénnyel küzdenek, nem
pedig egyes emberekkel. E
küzdelem szükségszerűségének a felismerése Lars Kraume
filmjének a tétje. Így járul hozzá
ahhoz a folyamathoz, amit németül Vergangen heitsbewälti
gungnak neveznek. Ez nem
pusztán személyes szembenézés. Minden új demokráciának
tisztában kell lennie a saját nem
demokratikus előzményeivel,
és hogy ezek hogyan élnek tovább személyekben vagy személyes beállítódásokban, eszmékben, jogalkotásban vagy
joggyakorlásban. Az állam Fritz
Bauer ellen nagyon ütős koktél
az életrajzi film, a történelmi
dráma, a kémmozi és főként a
politikai thriller hozzávalóiból
keverve. Lassan és könyörtelenül, mégis elegánsan húz be,
hogy végül kijózanítson örökre.
FORGÁCS NÓRA KINGA

Harmadik típusú
találkozások Zsigmond
Vilmossal
Close

Encounters

with

Vilmos

Zsigmond – francia 2016. Rendezte és
írta: Pierre Filmon. Kép: Payam Azadi,
Olivier

Chambon,

Luca
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Marie Spencer, James Chressanthis.
Zene: Samy Osta. Gyártó: Lost Films.
Forgalmazó: Pannónia Entertainment.
Feliratos. 80 perc.

2

014-ben Párizsban vetítéssorozatot tartottak Zsigmond Vilmos életművéből. A
kevéssé ismert dokurendező,
Pierre Filmon interjút kért a
helyszínen tartózkodó legendás operatőrtől, amit újabb és
újabb beszélgetések követtek,
mígnem komplett dokumentumfilm kerekedett a találkozásokból. Egy egészestés mű, ami
sajnos Zsigmond Vilmos utolsó
filmes munkája lett.
Filmont nem a magánember,
hanem a művész érdekli, az
életrajzi adatok kevésbé, a Zsigmond által fényképezett filmek
sokkal inkább foglalkoztatják. A
Találkozások azonban revelatív
felismerésekkel nem szolgál. A
szélesebb közönség figyelmére
aspiráló, népszerűsítő anyag, és
talán ezért is nyújt kevesebbet
a Zsigmond Vilmos munkásságát ismerőknek. Mindazonáltal
jól összeválogatott példatárral
dolgozik, igényesen szerkesztett, és ízlésesen tálalja a kényesebb témákat is. A direktor
nagyon helyesen a hetvenes
évek termésére koncentrál –
amikor nem kis részben épp
Zsigmond Vilmosnak köszönhetően a hollywoodi filmkép
újraértelmeződött –, a változások bemutatásához pedig a
legszínvonalasabb filmek közül
válogat. A kellemetlenebb té-
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mákat sem kerüli el (mindenekelőtt azt, hogy mi okozta Zsigmond népszerűségvesztését
Hollywoodban a nyolcvanas
évektől), de nem a napi bulvár
szintjén beszél azokról.
Jóllehet új információkat
tehát nemigen tudhatunk meg
a filmből, néhány apró momentuma még a sokat próbált
cinefilt is örömmel tölti el. Egyrészt jó látni az interjúalanyok
között a hetvenes évek filmforradalmárait, Boormantól Rydellig, Wexlertól Storaróig (viszont Zsigmond Vilmos egykori munkatársai közül Woody
Allen és Brian DePalma bántóan hiányzik). Másrészt néhány
jelenet valóban megható: simogatja a szívet például, amikor Zsigmond Vilmos az operatőrmágus Darius Khondjival a
fényről beszélget, vagy amikor
az 1970-es A bérmunkás rendezője, Peter Fonda elmeséli, hogy Zsigmond miképpen
komponálta bele a naplementét a film utolsó snittjébe. Megborzongtató pillanat: Fonda
úgy beszél a fény egyik legnagyobb mesteréről, hogy felidézi, miként temette el egy hos�szú snittben a Napot.
PÁPAI ZSOLT

A mélység kalandora
L’odyssée – francia, 2016. Rendezte:
Jerome Salle. Írta: Laurent Turner.
Kép: Matias Boucard. Zene: Alexandre
Desplat.

Szereplők:

Lambert

Wilson (Cousteau), Audrey Tautou
(Simone), Pierre Niney (Philippe),
Chloe Hirschman (Jan). Gyártó: Wild
Bunch / Moana Films / Curiosa Films.
Forgalmazó: ADSService Kft. Feliratos.
122 perc.

A

legendás tengerkutató és
felfedező
Jacques-Yves
Cousteau nem pusztán víz
alatti kalandjainak, de ezeket
megörökítő
filmművészeti
tevékenységének is köszönheti hírnevét; Louis Malle-al
közösen készített, 1956-os
dokumentumfilmjét, A csend
világát Oscar díjjal és cannes-i
Arany Pálmával tüntették ki.
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Cousteau számos könyv és film
szerzője, az egyik első természettudós-híresség, aki, hogy
nagyszabású vállalkozásai költségeit fedezni tudja, több amerikai televíziós társaságnak
is készített filmeket, gyakran
engedve a kommercializálódás
és a mainstream csáberejének.
A róla szóló biopic elsősorban
ezt a dilemmát, valamint második fiával, a szintén felfedező-filmes Philippe-el való kapcsolatát helyezi a cselekmény
középpontjába.
A mélység kalandora szellemiségében nem, történeti
hűségben azonban mindenképpen vállalkozik alanyának
pontos megörökítésére: míg a
forgatókönyv alapos kutatómunka eredménye, maga a film
formanyelvileg
semmilyen
kísérletező kedvről nem árulkodik. Ugyan csupán 30 évet
ölel fel a kapitány életének
87 esztendejéből, a klasszikus
életrajzi filmes eszköztárat
alkalmazva itt-ott teljesen banális montázsokba sűrít hosszú
éveket, máskor tökéletesen
lényegtelen történetszálaknak
szentel figyelmet. Ugyanakkor
az idős Cousteau vívódása az
amerikai tőke és a megszállott
felfedezőmunka között megkapóan önreflektív téma, a főhős
jellemfejlődése, melynek során először elszánt természettudóssá, majd öntelt pojácává,
végül megtört és újra elhivatott természetimádóvá válik,
nagyon is komplex és hiteles.
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E nélkül a film csupán egy gyönyörű víz alatti felvételekkel
(és egy izgalmas cápás jelenettel) tarkított, hatásvadász életrajzi film lenne.
KOVÁCS KATA

Hideg hegyek
Cold of Kalandar – magyar-török,
2015. Rendezte: Mustafa Kara. Írta:
Mustafa Kara és Bilal Sert. Kép:
Cevahir Sahin és Kürsat Üresin. Zene:
Eleanor Fourniau. Szereplők: Haydar
Sisman, Nuray Yesilaraz, Hanife Kara.
Gyártó: Katapult Film. Forgalmazó:
Cirko Film Kft. Feliratos. 130 perc.

M

ehmet és családja valahol
Törökország észak-keleti
részén, a Fekete-tenger környéki vadregényes tájon éli
mindennapjait. Rogyadozó
viskójuk körül nincs semmi
más, csak rideg meredélyek,
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farkasokkal teli erdők, veszélyes szurdokok és valahol a
távolban, egy ősi szokásaihoz
mindenek felett ragaszkodó, a
különcöket magából kíméletlenül kivető falu. Mehmetnek
tartozásai vannak, a fiát is orvoshoz kéne vinni, a túléléshez egy nagyobbfajta csodára
lenne szüksége. Eszelősként
járja a hegyormokat és a völgyek hasadékait, hátha értékes
aranytelérre bukkan, amiből
megcsinálhatja a szerencséjét. Aranytelér persze nincs,
csak egyre nagyobb kétségbeesés, míg végül beköszönt
a kegyetlen tél. Az eltökélt
családfő ekkor sem adja fel, új
tervet eszel ki, és a família legféltettebb kincsét, jól fejlett
bikájukat veszi kezelésbe. Nap
nap után edzi az állatot, hogy
legközelebb az lehessen a tetemes pénzjutalmat besöprő
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bajnok a híres artvini bikaviadalon, a nyaranta megrendezett Kafkasör fesztiválon.
Mustafa Kara filmje bukolikus eposz a török vidék küzdelméről, mely mindenféle
rafinált dramaturgiai megoldás helyett tisztán az elemek
harcára épít. Minden nap valamilyen újabb nehézséget
kell leküzdeni, és minden
napot a veszteséggel számot
vető dacos kitartás jellemez.
A Mehmetet játszó Haydar
Sisman remekül hozza a szikár hegyi ember karakterét,
azonban az ő szikársága helyett naiv romantikával van
tele a mese. A természet
fensége érezhetően lenyűgözi az alkotókat, erősebben
működik minden emberi történetnél. A több mint két órás
játékidő enyhe túlzás, de a
kiszolgáltatottság nyomasztó
érzése és a soha meg nem hódítható világ látványa mégis
előreviszi a filmet.
BARKÓCZI JANKA

A könyvelő
The Accountant – amerikai, 2016.
Rendezte: Gavon O’Connor. Írta: Bill
Dubuque. Kép: Seamus McGarvey.
Zene: Mark Isham. Szereplők: Ben
Affleck

(Chris),

Anna

Kendrick

(Dana), J.K. Simmons (King), Jon
Bernthal (Brax), John Lithgow (Black).
Gyártó: Warner Bros / Electric City
Entertainment / RatPac-Dune. For
galmazó:

InterCom.

Szinkronizált.

128 perc.

A

z autista hőssel a főszerepben készült filmek nyolcvanas-kilencvenes
évekbeli
aranykora (Esőember, A kód
neve: Merkúr, A csend fogságában) után az utóbbi években
ismét teret követelnek maguknak ezek a vásznon a valóságnál sokkal népszerűbb figurák
(Temple Grandin, Kódjátszma, X
+ Y). A könyvelő központi karaktere emellett a filmet rendező
Gavin O’Connor életművébe is
tökéletesen illeszkedik, hiszen
meglepő módon ugyanolyan
kemény (sőt keményebb),
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A

mint a Csoda a jégen, A zsaruk becsülete vagy a Warrior
– A végső menet figurái. A még
meglepőbb pedig az, ahogy A
könyvelő flashback jelenetei
gyönyörűen megmagyarázzák,
mégis hogyan történhet, hogy
a címszereplő nem nyápic aktakukac, ellenben egy veszélyes katona képességeivel bír.
A szóban forgó flashbackek
ettől függetlenül is olyan csodaszépek, hogy bármely súlyos
filmdrámában megállnák a helyüket – ha nem tudnánk, hogy
akcióthrillert nézünk, csak
ezeket a képsorokat tekintve
a mű simán elmenne igényes
művészfilmnek.
Az igényesség pedig azon a
téren is jellemző az alkotásra,
hogy fősodorbeli hollywoodi filmhez képest szokatlanul bonyolult a szerkezete. A
könyvelő négy cselekményszálat futtat egyszerre: a címszereplő aktuális kalandjai és
az említett flashbackek mellett külön szálat kapnak a hősünk után nyomozó ügynökök,
illetve egy bizonyos rosszfiú
is, akinek csak a legvégén
kapcsolódik össze a sztorija a
többiekével – kifejezetten katartikus hatást keltő módon. S
miközben a mű zsánerfilmként
is meglehetős izgalmakat tartogat a néző számára, a bűnügyi vonal valójában csupán
MacGuffinként szolgál ahhoz,
hogy O’Connor kifejthesse
igazi mondanivalóját, ahogy
azt tette már korábban fent
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említett alkotásaiban is. Ha a
mélyére ásunk, A könyvelő is
egy olyan maszkulin melodráma, amely a férfi hősök egymáshoz való viszonyáról mesél nemcsak lényeges, hanem
talán örökérvényű dolgokat.
VAJDA JUDIT

Jack Reacher:
Nincs visszaút
Jack Reacher: Never Go Back – amerikai, 2016. Rendezte: Edward Zwick.
Írta: Lee Child regényéből Marshall
Herskovitz. Kép: Oliver Wood. Zene:
Henry

Jackman.

Szereplők:

Tom

Cruise (Reacher), Cobie Smulders
(Susan), Danika Yarosh (Samantha),
Patrick Heusinger (Hunter). Gyártó:
Paramount

Pictures

/

Skydance

Media. Forgalmazó: UIP-Duna Film.
Szinkronizált. 119 perc.
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hollywoodi sequelek látványosabbak és grandiózusabbak elődeiknél, kivéve
néhány rendhagyó folytatást,
melyek alkotói próbáltak nem
beleesni ebbe a csapdába, és
nem előre, hanem inkább vis�szaléptek egyet. A Star Wars:
Az ébredő erő főleg nosztalgiát
és bevált csavarokat kínált az
előzmény-trilógia akcióorgiájához és világteremtéséhez
képest, de a tökéletes példa
a retró sequelre a Mission
Impossible: Titkos nemzet. Illetve most már ez az újabb
film a Tom Cruise-Christopher
McQuarrie duótól, amiről sokat elárul, hogy hatásosnak
szánt, a trailerben is megmutatott nyitójelenetében egyáltalán nincsen képkereten
belüli akció.
A kiszolgált veterán Rea
cher továbbra is hajléktalan,
bár nem az utcán, hanem
szállókon él, és füleseket
ad egykori munkaadóinak a
katonai rendőrségnél. Épp
randevúra hívná női összekötőjét, amikor a csinos őrnagyot megvádolják kémkedéssel. A nyomozó összeesküvés
áldozata: egy afganisztáni
ügy alkalmával darázsfészekbe
nyúlt. Reacher megszökteti:
folytatniuk kell a nyomozást,
hogy tisztázzák magukat, de
közben a hatóságok mellett
egy privát katonai cég emberei is vadásznak rájuk.
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Látványos szekvenciákban
tehát nem bővelkedik a film,
még ha nem is hiányoznak belőle a harcjelenetek. Akcióthrillerként és hard boiled krimiként
meglehetősen kiszámítható a
cselekmény. Cruise hiteltelen
keménykezű héroszként, az
öntudatos nőkarakter szerepe kimerül a főhős macsóságának kompenzálásában, az
antagonista pedig érdektelen.
Lee Child író és Edward Zwick
rendező története inkább drámaként működik: a hős megváltását nem egy romantikus
affér hozza el, hanem az, hogy
apasági keresetet nyújtottak
be vele szemben, állítólagos
lánya pedig a katonai cég bérgyilkosainak célkeresztjébe
kerül. Reacher, az őrnagy és a
tini fruska menekülés és nyomozás közben családdá kovácsolódik, konfliktusaik a film
fénypontjait jelentik a műfaji
szálhoz képest.
CSIGER ÁDÁM

Az utolsó emberig
Blood Father

–

amerikai,

2016.

Rendezte: Jean-François Richet. Írta:
Peter Craig és Andrea Berloff. Kép:
Robert Gantz. Zene: Sven Faulconer.
Szereplők: Mel Gibson (John Link),
Erin Moriarty (Lydia), William H. Macy
(Kirby), Diego Luna (Jonah). Gyártó:
Wild Bunch. Forgalmazó: ADS Service
Kft. Szinkronizált. 88 perc.

M

anapság már nem megy
eseményszámba, ha újabb
őszülő amerikai mozisztár
hősködik egy akciófilmben,
különösen, ha az illető ezzel a műfajjal futott be. Mel
Gibsonnak a Börtönregény
után megint időszerű volt
egy keményfiú-főszerep, és
Jean-François Richet ideális
jelölt volt a rendezői posztra,
a francia iparos húszéves karrierje során készített kétrészes
gengszterfilm-eposzt (Halálos
közellenség) és idétlen nyári
vígjátékot (Egy őrült pillanat)
egyaránt. A helyszín ezúttal is
a poros új-mexikói határvidék,
de a mostani történet főhőse
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S

egy visszavonult ex-bűnöző:
a minden szempontból kudarcot vallott férfival felveszi a
kapcsolatot évek óta nem látott kamaszlánya, aki magára
haragított egy csapat drogkereskedőt, így együtt lesznek kénytelenek menekülni.
A forgatókönyvet az adaptálásban rutinos Peter Craig írta
(Andrea Berloff-fal) saját regénye alapján, és érezhetően
az a belátás munkált a háttérben, hogy a gyakori helyszínváltásokra épülő hajszasztorit
a főhősök viszonyának árnyalásával lehet valamelyest
feldobni. Ez sikerült is: az
alkotók a nyafogós csitri kliséjének újrahasznosítása helyett strapabíró és időnként
pimasz lányt raktak az apa
mellé, (fekete) humorral átszínezett kapcsolatuk a film
motorja. A rendező egyébként
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nem diktál eszelős tempót, és
a túlzásoktól ugyanúgy megkíméli a közönséget, ahogy
az emlékezetes akciójelenetektől, így bármennyire is jó
Gibson és szórakoztató ez a
bő nyolcvan perc, Az utolsó
emberig címről a magyar nézőknek valószínűleg továbbra
is inkább a Walter Hill-mozi
fog beugrani.
ROBOZ GÁBOR

Creative Control
Creative Control – amerikai, 2015.
Rendezte:

Benjamin

Dickinson.

Írta: Micah Bloomberg. Kép: Adam
Newport-Berra. Zene: Drazen Bosnjak.
Szereplők:

Benjamin

Dickinson

(David), Nora Zehetner (Juliette), Dan
Gill (Wim), Alexia Rasmussen (Sophie).
Gyártó: Ghost Robot / Greencard
Pictures / Mathematic. Forgalmazó:
Cirko Film Kft. Feliratos. 97 perc.
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e szeri, se száma azoknak a
kis költségvetésű függetlenfilmeknek, amelyekre gondos
kezek a science fiction gúnyáját igazítják, hátha eladhatóbbá válik így a portéka a
filmpiacon. A csillogó virtuálisvalóság-jelmez mögött ezúttal
ódivatú szerelmi dráma rejtőzik, az író-rendező-főszereplő
Benjamin Dickinson viszont
nem is próbálkozik azzal,
hogy a sci-fi műfaji eszköztára révén kölcsönözzön átütő
erőt a melodrámai konfliktusoknak (miként e párosítás
legjobb darabjaiban történik,
a Cronenberg-féle Légytől a
Donnie Darkón át Villeneuve
Érkezéséig).
Eféle kreativitásról szó sincs,
a főhős csupán arra használja a
Facebookot a retinájára vetítő
csodalencsét, hogy jó minőségben szeme elé renderelje
legjobb barátjának élettársát,
majd meghitt maszturbálással
töltsön el néhány magányos
estét. Így aztán a technológia
nem is vet fel izgalmas helyzeteket, a divatos szakállat viselő,
vállalati halandzsát gépiesen
daráló, ellenszenves hős sorsa
pedig csak a legempatikusabb
nézőket érdekelheti. Dickinson
is érezhette, hogy történetében a tudomány csodái nem
elég lenyűgözőek, a szívügyeket pedig a tartós kapcsolatok
fásultsága, nem az új szerelem
szenvedélye motiválja. Figyelemelterelésként nem átallja
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artisztikus, monokróm képekkel, modoros lassításokkal
és agyonhasznált klasszikus
zenei tételekkel traktálni közönségét, bele sem gondolva,
hogy 2016-ban a fekete-fehér
képeket és Bach F-moll zongoraversenyének használatát
makulátlan ízlésű rendezőknek
is erősen meg kell indokolnia.
Néhány eredetibb párbeszédnek, eltalált színészi gesztusnak és a kevés keresetlen
pillanatnak köszönhetően a
két nő között őrlődő főhős
szenvedése egy-egy jelenet
erejéig átélhetővé válik. Ilyenkor rögtön eszünkbe is jut,
Dickinsonnak vajon miért nem
volt bátorsága eszköztelen
kamaradrámát forgatni, mert
a sci-fi mézesmadzagja és a
maníros stílus csak ártott a
Creative Controlnak.
KRÁNICZ BENCE

Mentőakció
Infini – ausztrál, 2015. Rendezte:
Shane Abbes. Írta: Brian Cachia. Kép:
Carl Robertson. Zene: Brian Cachia.
Szereplők: Daniel MacPherson (Whit),
Grace Huang (Ckaire), Luke Hemsworth
(Charlie), Bren Foster (Morgan). Gyártó:
Storm Vision Entertainment / Eclectik
Vision. Forgalmazó: ADS Service Kft.
Feliratos. 110 perc.

V

an ez a dolog egy jeges kutatóállomáson, valahol az
űr mélyén, egy olyan bolygó
közelében, amit úgy is hív-
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hatnánk: Halál. Katonákból és
tudósokból álló mentőcsapat
indul felderíteni, miért mészárolták le egymást a legénység
tagjai és vannak-e túlélők. Fertőzésre utaló nyomokat nem
találnak, mégis úgy tűnik, idegen létforma felelős a különös
eseményekért. A parazitaként
viselkedő valami az ember
félelmeit erősíti fel, agresszív
gyilkossá változtatva mindenkit. Ez a remegő, lassan csordogáló szmötyi úgy tapad rá
a gazdatestre, mint a forgatókönyv a tudományos-fantasztikus horror legnépszerűbb
darabjaira.
Ausztrál alkotóink megpróbálják elfedni az újrahasznosítás tényét, ám sajnos a
hosszabb és rögösebb utat
választják. A vonatkozó klisék
leleményes variálása, a kedélyes idézgetés helyett sokat
akarnak markolni és komoly
mondandójuk van, ami jelentősen rombolja a ránk váró
élményeket. A kreatív stáb túl
sok terhet pakol a sztorira, a
nyálkás magánéleti kitérőkkel
és zavaros mellékszálakkal, az
öncélú vizuális megoldásokkal feleslegesen bonyolítják
a filmjüket. A hivatkozott elődöktől számos remek fogást
eltanulnak, ám a takarékosság
elve mellett egy másik fontos leckét is elhanyagoltak. A
szándékolt tanulságot a néző
helyett ők maguk kívánják levonni, a nem túlságosan mély

f i l mv i l á g

f i l mvi l ág

m o z i

m o z i

szociáldarwinista társadalomkritikát így tőmondatokba sűrítik és a szereplőkkel kimondatva próbálják a torkunkon
lenyomni. Az elszabaduló őrület szubjektív nézőpontjai és az
emberi természet sötétebb oldaláról elmélkedő kitérők idegen féregnyúlványként csatlakoznak rá a történet fő vonalára és szép fokozatosan
mindent elfertőznek. A két órát
nyaldosó játékidő és az alkotói
szándékok túlburjánzása leginkább azért sajnálatos, mert az
eredetiség hiánya és a szűkös
költségvetés sem lett volna
akadálya egy hangulatos kis
sci-fi rémisztgetésnek.
HUBER ZOLTÁN

Bezárva
Shut In – amerikai-kanadai-francia,
2016. Rendezte: Farren Blackburn. Írta:
Christina Hodson. Kép: Yves Bélanger.
Zene: Szereplők: Naomi Watts (Mary),
Crystal Balint (Grace), Ellen David
(Joan),

Alex

Braunstein

(Aaron).

Gyártó: Transfilm / EuropaCorp / Lava
Bear Films. Forgalmazó: Big Bang
Media. Feliratos. 90 perc.

A

z egyedülálló anyák a horrorfilm hőstípusainak különösen veszélyeztetett csoportjába tartoznak. Ha éppen nem
valami soviniszta szatír (vagy
akár maga az ördög) szagolja
ki, hogy nincs férfi a háznál,
még akkor is szembe kell néz-
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niük a családjuk maradványaiban (általában egyke gyermek)
megtestesülő múltbéli trauma
pszichológiai veszedelmeivel.
A tematika klasszikusának számító Ördögűzőben nem volt
kérdés, hogy Chris MacNeil
csak az egyház (és a patriarchátus) derék férfijaival szövetkezve veheti fel a harcot a
Gonosszal; ezzel szemben a
Bezárva hősnőjének tortúrája
elsősorban a függetlenedésért
zajló küzdelem, hiába lábatlankodik körülötte egy apapótlék
pszichiáter és egy jó partinak
tűnő kérő.
A The Babadookhoz hasonlóan itt is egy halálos kimenetelű autóbaleset kezdőpont,
amely után az egyre labilisabb elmeállapotú özvegy
félreeső házikójukban magára
marad mozgásképtelen mostohafiával, de a többértelmű
klausztrofób téboly színrevitele helyett a Bezárva inkább az
egyszerűbb megoldások felé
húz, idővel lazítva a szívszorító anyaportrén, végül pedig
menthetetlenül átadva a teret
a fantáziátlan kergetőzésnek.
Bár a külvilágtól elzárt otthonban zajló csiki-csukival Farren
Blackburn filmje megfeneklik
az ezerszer látott ijesztgetések
szintjén, a pubertáskori gyereknevelés kínjainak felidézésével olykor mégis szert tesz
némi egyediségre. A bezárva/
kizárva érzelmi elidegenedés-
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Legendás állatok és
megfigyelésük
Fantastic Beasts and Where to Find
Them – brit, 2016. Rendezte: David
Yates, Írta: J. K. Rowling. Kép: Philippe
Rousselot.

Zene:

James

Newton

Howard. Szereplők: Eddie Redmayne
(Newt), Katherine Waterstone (Tina),
Dan Fogler (Jacob), Colin Farrell
(Graves),

Ezra

Miller

(Credence),

Samantha Morton (Mary Lou). Gyártó:
Heyday Films. Forgalmazó: InterCom.
Szinkronizált. 133 perc.

re utaló szójátékától az „egész
nap a gép előtt ül” tapasztalatának morbid újragondolásáig
a Bezárva könnyedén kiteszi az
egyenlőségjelet a kamaszkori
szülő-gyerek konfliktusok és
a szűk térben játszódó horror
közé: hiszen mindkettő azzal
kezdődik: „mintha egy idegen
lenne a házamban”.
SEPSI LÁSZLÓ

Életem Cukkiniként
Ma vie de Courgette – francia-svájci,
2016. Rendezte: Claude Barras. Írta:
Gilles Paris művéből Céline Sciamma.
Kép: David Toutevoix. Zene: Sophie
Hunger. Gyártó: Rita Productions /
Blue Spirit Animations /Gébéka Films
/ RTS / France 3 Films. Forgalmazó:
Vertigo Média Kft. Szinkronizált. 66
perc.

B

ár ezidáig úgy tűnt, a szüleiket vesztett kiskorúak
traumatikus történeteit kizárólag Henry Selick párosíthatja sikerrel a hagyományos
bábanimáció bumfordi bájával (James és az óriásbarack,
Coraline), az idei cannes-i fesztivál egyik nagy kedvencét jelentő Életem Cukkiniként elsőfilmes rendezője, Claude Barras
személyében színre lépett a
trónkövetelő. Gilles Paris 2002es gyerekregénye ugyan távolról sem kínál olyan nyomasztó
mesevilágokat, mint Roald Dahl
vagy Neil Gaiman: az alkoholista anya halálos balesete után
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árvaházba kerülő kis Icare („de
jobb szereti, ha Cukkini-nak
hívják”) azonban a hétköznapi
életben is épp elég gonoszsággal, frusztrációval és fájdalommal szembesül, hogy aztán
saját kreativitása és százféle
érzelmi sérüléstől szenvedő
gyerektársai segítségével felülkerekedjen rajtuk, sőt nem csak
első szerelemre, de új családra
is találjon a stoptrükk-világban.
A forgatókönyvet jegyző
Céline Sciamma (Tomboy, Csajkor) eddigi életműve alapján
Cukkini sorsa jóval sötétebbnek
ígérkezne, a francia rendezőnő
azonban ezúttal nem terelte
kedvelt gender-kátyúi és generációs szakadékai felé tízéves
hősét, sőt kiskamasz közössége
is inkább egyfajta jótékony terápiás csoportként kezeli a tagok
problémáit, ahelyett, hogy súlyosbítaná őket. Az Életem Cukkiniként bájos humorával és töretlen optimizmusával éppúgy
kilóg a Sciamma-univerzumból,
mint a Selick-féle szürreális
rémbirodalomból, mégis ott
kísért benne valami mindkét
örökségből, ezzel igazán különleges élményt teremtve
egy jobbára eseménytelen,
kisrealista bábfilm-drámából
– pontosan eltalálja azt a homályzónát a lidércnyomásos éjjelek és játékzsivajos nappalok
között, amely oly sok gyerekkor
helyszíne, mégis oly kevés gyerekfilm hajlandó bemerészkedni szívébe.

A

mióta a hollywoodi filmipar
folytatások helyett a heterogén univerzumokat részesíti
előnyben, a 2000-es évek legnagyobb sikerű franchise-a is
nehezen kerülhette el egy spinoff-szál indítását. A sorozat új
inkarnációja, melyet Rowling
immáron forgatókönyvírói minőségben épít tovább, ezúttal
nem térbeli, csupán időutazásra hív, és az Abszol út furcsaságai helyett megelégszik a 20as évek New York-i utcáinak a
mából nézve egzotikus bájával;
miközben nem távolodik el an�nyira az elődtől, hogy elidegenítené a törzsközönségét, egyúttal besorol a kortárs young
adult filmek társadalomkritikus
vonalába is.
Bár a játékidő oroszlánrészét elszabadult csodalények befogása köré épülő
slapstick-poénok és vizuális
gegek attrakciós füzére teszi
ki, a háttérben nyomasztóan
ülik meg a narratívát ennél
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mélyebb problematikák. Az
eredeti sorozat nagyszabású, eszképista coming-of-age
eposza után A Legendás állatok... közelebb kerül egy
kosztümös X-Men-átirathoz,
amennyiben a mágia világa
már nem annyira kiválasztottak izgalmas, zárt közösségeként, mint inkább, a mutánsokhoz hasonlóan, a másság
metaforájaként jelenik meg.
Nem csak a varázsfauna
Gerald Durelljeként fellépő, a
biodiverzitást őrzését zászlóra tűző főhős szálában, de az
antagonista oldaláról, ennél
jóval sötétebben, az elfojtotteltitkolt varázskészség mint
könyörtelenül elszabaduló,
(ön)pusztító erő motívumában is. A boszorkányüldözők
társaságától az országba „regisztrálatlanul” belépő mágusok emlegetésén át a muglik
és a varázslók közti háborútól
való félelemig magyarázatot
nem igénylő áthallások tömegével találkozunk. A világpolitikai tendenciák árnyékában
mindez extrémen időszerű, a
befejezés pedig épp emiatt
kerül egy fokkal nyugtalanítóbb fénytörésbe: míg a filmben a pusztítás visszaforgatható, az árkok betemetődnek,
a városlakók emlékeit pedig,
mintha csak rossz álom lett
volna, a feledés esője mossa
el, a való világban nincs más
hátra, mint másnap reggel is
felkelni, és szembenézni a
démonokkal.
ANDORKA GYÖRGY

VARRÓ ATTILA
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