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LOGAN LUCKY – A TUTI BALHÉ

Búcsúfilmezés
PÁPAI ZSOLT

SODERBERGH FILMJE SZELLEMES CAPER-VARIÁNS.

S

teven Soderbergh néhány éve vis�szavonult a filmezéstől, aztán kiderült, hogy igazából mégsem, csak a
rendezéstől, sőt valójában attól sem,
hiszen azért tévéfilmet levezényel
egyet-egyet, sőt ha a szükség úgy hozza, komplett televíziós sorozatot is
leforgat. A kortárs amerikai film nagy
vesztesége lett volna, ha a játékfilmrendezéstől valóban távol tartja magát, és mint kijelentette néhányszor,
inkább festegetésbe fog, de szerencsére nem így történt, ugyanis idén
visszatért a moziprodukciókhoz. Első
búcsúfilmje, a 2013-as Mellékhatások
után most leforgatta a másodikat, sőt
úgy hírlik, már készül a továbbiakra.
A comeback diszkrét siker lett, ugyan
nem durran hatalmasat, de a füstje
mellett lángja is van. Soderbergh a
legnagyobb anyagi sikerei között számon tartott Ocean-trilógiát idézi meg
vele, de annál sokkal intelligensebb
alkotó, hogy egyszerűen reciklálja
a régi munkáit, ráadásul ez kaméleontermészetével, örök megújulásra
kész attitűdjével sem vágna egybe.
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Az új opus is egyetlen akció levezénylésére verbuválódott gengsztercsapat kalandjait meséli el (pár kókler
és egy profi nekivág a lehetetlennek,
megpróbálja kifosztani a bombabiztos
széfet), viszont az Ocean-opusokkal
ellentétben sokkal inkább a humorra, mint a feszültségre épít. A Logan
Lucky nem heist tehát, hanem caper,
nem a gengszterműfajnak az Aszfaltdzsungellel, Armored Car Robberyvel
vagy Rififivel fémjelzett mellékágához
kapcsolódik, hanem a zsánernek a
Topkapival, a klasszikus és a Coen-féle
Ladykillersszel, az Egymillió karátos ötlettel illusztrálható vonulatához áll közel. A Coenek emlegetése nem véletlen, Soderbergh ugyanis több ponton
kikacsint rájuk, egyrészt a – néhol jobban, néhol kevésbé sikerült – poénokkal, továbbá a figurák fazonírozásával.
Igazi bravúr, hogy sikerül a coeni figurák két táborát egyszerre
megidéznie: a bicebóca
„Ragyogóan
győztesekét (ők az erédemonstrálja
nyesebb, illetve tisztább
mimikrijét”
lelkek, akik cseles vagy
(Daniel Craig)
naiv módon, de helytállnak a rájuk zúduló
slamasztikacunamiban),
és a balfék vesztesekét is
(akiknek valamely „nagy
dobásra” tett kísérlete
durván melléfölé megy).
A Coen-filmek világa
és a klasszikus caperek
mellett Soderbergh harmadik igazodási pontja
éppenséggel egy heist
– tehát nem caper – lehetett, mégpedig a műfaj
ékköve, Kubrick Gyilkossága, melynek a kortárs
bűnfilmre gyakorolt hatása felmérhetetlen (a
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Ponyvaregény sem készült volna el nélküle). A Gyilkosságot a rablás helyszíne
(egy versenypálya: Kubricknál ló-, itt
autóverseny zajlik), valamint egy markáns motívum citálja. Nevezetesen a
levegőben repdeső bankóké, de ami a
Gyilkosság végén a vanitatum vanitas
mozgóképi kifejezése volt, az itt a poéndramaturgia része.
A film formája első pillantásra ultrakonzervatívnak tűnik. Számos statikus snitt akad, és amikor
Soderbergh – aki Peter Andrews néven operatőrként is jegyzi a mozit:
ez a tizennyolcadik játékfilmje, amit
ő fényképezett – mégis csak megmozdítja a kamerát, inkább kötött
gépmozgásokkal operál, kézikamerát
nemigen használ, még a feszültebb
szekvenciákban sem. A Logan Lucky
mindazonáltal nem nélkülözi a finoman innovatív vizuálstílust, ugyanis
végigkíséri a teleoptikával folytatott
játék: nem egyszer a jelenet elején
csak a fókuszálatlan(nak tetsző) képet
látni, hogy aztán a háttérből előrelépő személy vigyen jelentést – és éles
kontúrokat – a kompozícióba, máskor
a főesemény az életlen háttérben játszódik. Ezt a kortársfilmes mércével
bízvást minimalistának nevezhető stílust – ráadásul egy akciógazdag filmben! – nem lehet eléggé értékelni.
Soderbergh ízléses kivitelezésben,
minőségi mintákból építkezve, és remek tempóérzékkel dolgozta fel a
titokzatos Rebecca Blunt (ki lehet ő?
– egyes források szerint maga a rendező) eredeti forgatókönyvét. Kifejezetten szórakozató filmet produkált,
amely azonban mégis csöpp hiányérzetet kelt. Hiszen maga Soderbergh
idézi meg a nagy kortársakat rendre
– Tarantinót vagy a Coeneket –, márpedig ezen alkotók munkái mellett
a Logan Lucky csak moderáltabban
meglepő. Ragyogóan demonstrálja
Soderbergh mimikrijét, de minél jobban ismerjük az ihletadó példáit, annál
kevésbé tűnik izgalmasnak ez a film.
LOGAN LUCKY – A TUTI BALHÉ (Logan Lucky) –
amerikai, 2017. Rendezte: Steven Soderbergh.
Írta: Rebecca Blunt. Kép: Peter Andrews. Zene:
David Holmes. Szereplők: Channing Tatum
(Jimmy), Adam Driver (Clyde), Daniel Craig
(Joe Bang), Riley Keough (Mellie), Katie Holmes
(Bobbie), Seth MacFarlane (Chilblain). Gyártó:
TransRadical Pictures / Free Association. Forgalmazó: Vertigo Media Kft. Szinkronizált. 118 perc
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DUPLA SZERETŐ

Ozon-réteg
BASKI SÁNDOR

A FRANCIA RENDEZŐ HITCHCOCKOT, POLANSKIT ÉS VERHOEVENT MEGIDÉZVE
KÉSZÍTETT ÉRZÉKI MŰFAJI PASTICHE-T.

J

oyce Carol Oates álnéven írt regénye, hoz (Bűnös szerelmesek, A házban), ahogy
Az ikrek élete nem sok időt veszteget az összetett, konfliktusos női karakterek
az expozícióra, rögtön az első olda- (Uszoda, Angel, Menedék, Született felon vázolja az alapkonfliktust: a történet leség), illetve a nemi szerepekkel és a
fiatal női főszereplője megtudja, hogy szexualitással való kísérletezések (Fiatal
pszichiáter barátja, akivel nemrég költö- és gyönyörű, Az új barátnő) is izgatják.
zött össze, elhallgatta előtte ikertestvé- A regény kitárulkozó narrátor főhősére létezését. A férfi azt állítja, nincs vele vel szemben az ő androgünre sminkelt
beszélő viszonyban, azért nem tartotta Chloéja igazi enigma. A gyönyörű, 25
fontosnak megemlíteni. A nőt nem elé- éves exmodell kamaszkora óta csak sodgíti ki a válasz, titokban nyomozni kezd, ródik, orvosa a rejtélyes gyomorpanaszamegismerkedik az ikerrel, aki különös it is lelki okokra vezeti vissza, ezért pszimódon szintén praktizáló pszichiáter, és chológushoz küldi. Néhány foglalkozás
előbb a páciense, majd a szeretője lesz. A elég ahhoz, hogy beleszeressen a kimért
két férfi közt őrlődve végigéli a bizalom, modorú, sármos Paulba (Jérémie Renier),
a kétely és a gyanakvás összes stációját, akivel hamarosan össze is költöznek.
mígnem a nyitva hagyott fináléra eljut A megbízhatónak és háziasíthatónak
odáig, hogy pisztollyal a kezében próbál- tűnő férfi tökéletes ellenpontjaként – ha
úgy tetszik, tükörképeként – mutatja be
ja két szeretője identitását tisztázni.
Eddigi életműve ismeretében nem kü- Ozon az ikertestvért. Louis először csak
lönösebben meglepő, hogy épp François páciensként veszi Chloét kezelésbe, de
módszerei, ahogy a nőt erre
Ozon vállalkozott a regény adapfigyelmezteti is, radikálisan
tálására. Már pályáját is egy lé- „A női vágyak két
különböznek a bátyjáélektani drámába oltott thrillerrel szélső pólusa”
tól. Az elmélkedő, passzív
nyitotta (Nézd a tengert!), és idő- (Jérémie Renier és
Paullal szemben domináns
ről időre visszatér ehhez a műfaj- Marine Vacth)
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alfahímként gyűri maga alá a nőt a pszichoterápiának álcázott szadomazo foglalkozásokon, és később azon is túl.
A testvérpár a regényben is a női vágyak két szélső pólusát jeleníti meg,
Ozon ugyanakkor eljátszik azzal a lehetőséggel is, hogy Louis valójában csak az
egyre instabilabb Chloé képzeletében
létezik. Aligha véletlen, hogy új frizurájával Marine Vacth – aki a Fiatal és gyönyörű címszereplőjeként hasonló útját
járta be az az önfelfedezésnek – Mia
Farrow-t idézi meg a Rosemary gyermekéből, Chloé ráadásul ugyanolyan elveszettnek és kiszolgáltatottnak érzi magát
a Paullal közös új apartmanjukban, ahol
még a szomszédok is gyanúsan barátságosak. Ozon, pályája során nem először,
Hichcockhoz is visszanyúl – ezúttal a
Szédülés kapcsán –, de még a 90-es évek
erotikus thrillereinek hatása is kimutatható, élen az Elemi ösztönnel. A francia
rendező olyan sok helyről merít, mintha
szándékosan katalogizálni próbálná a
műfaj alapvetéseit a Nővérektől a Két test,
egy lélekig, de Cronenberget, Verhoevent
és De Palmát stilárisan is kannibalizálja
– utóbbit a bravúros osztottképernyős
terápiajelenet teszi nyilvánvalóvá.
Ozon a szimbólumokhoz is bátran
nyúl, tele a film tükrökkel, megduplázott képekkel, olyan alig vagy egyáltalán nem leplezett metaforákkal, mint
a főszereplő ikerterhes macskája, de a
szürreális, szexuálisan túlfűtött álomjelenetek is Chloé kálváriáját hívatottak
kommentálni. A Dupla szerető annyira
sűrűn használja ezeket a helyenként
kifejezetten elcsépelt motívumokat,
mintha saját magát és a műfajt is karikírozni akarná, ráadásul több vizuális
megoldás – mint a vaginális nyitókép
vagy a lány belső működését szó szerint feltáró orgazmusjelenet – a meghökkentés és a nevetségesség határán
egyensúlyoz. A film mégsem fordul át
paródiába – Ozon írói gátlástalansága
ezúttal is elegáns és érzéki rendezéssel
párosul, a túlzások, idézetek és a szemérmetlen képi gegek így végül sajátos
camp minőséggé állnak össze.
DUPLA SZERETŐ (L’amant double) – francia,
2017. Rendezte: François Ozon. Írta: Joyce Ca
rol Oates regényéből François Ozon. Kép: Ma
nuel Dacosse. Zene: Philippe Rombi. Szereplők: Jérémie Renier (Paul/Louis), Marine Vacth
(Chloé Fortin), Jacqueline Bisset (Chloé anyja).
Gyártó: Mandarin Film / FOZ / Mars Films. Forgalmazó: Vertigo Média. Szinkronizált. 107 perc.
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