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DUPLA SZERETŐ

Ozon-réteg
BASKI SÁNDOR

A FRANCIA RENDEZŐ HITCHCOCKOT, POLANSKIT ÉS VERHOEVENT MEGIDÉZVE
KÉSZÍTETT ÉRZÉKI MŰFAJI PASTICHE-T.
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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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lott gyermekeiket sirató apákat
látunk: nézik a lenyűgöző és vigasztalan wyomingi hegyeket,
amely között olyan könnyen
utat tévesztenek azok a szépséges és törékeny indián lányok.
KRÁNICZ BENCE

New York-i afférok
The Only Living Boy in New York
– amerikai, 2017. Rendezte: Marc
Webb. Írta: Allan Loeb. Kép: Stuart
Dryburgh. Zene: Rob Simonsen.
Szereplők:

Callum

Turner

(Tho

mas), Jeff Bridges (Gerald), Kate
Beckinsale (Johanna), Pierce Bros
nan (Ethan), Cynthia Nixon (Judith).
Gyártó: Big Indie Pictures / Amazon
Studios. Forgalmazó: Cinetel. Feli
ratos. 88 perc.
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Wind River – Gyilkos nyomon
Wind

River

–

amerikai,

2017.

Rendezte és írta: Taylor Sheridan.
Kép: Ben Richardson. Zene: Nick
Cave és Warren Ellis. Szereplők:
Elisabeth Olsen (Banner), Jeremy
Renner

(Lambert),

Julia

Jones

(Wilma), Kelsey Asbille (Natalie),
Graham

Greene

(Ben).

Gyártó:

Acacia / Film 44 / Thunder Road
Pictures. Forgalmazó: Vertigo Mé
dia. Szinkronizált. 107 perc.
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ét éve a Sicario bemutatása
a hollywoodi bűnfilm ünnepi eseményét jelentette:
Denis Villeneuve rendezése
az akcióthriller és a „gyilkosok
gyilkosa” típusú gengszterfilm
zsáneréhez is eredeti módon
nyúlt, sötét színekkel átfestve e
két egyébként sem habkönnyű
műfaj világát. Pápai Zsolt helyi
értékén méltatta a filmet tanulmányában (Filmvilág 2016/04),
ám ő sem szentelt figyelmet
Taylor Sheridan forgatókönyvíró érdemeinek. Sheridant
egyébként is zavarhatta, hogy
a Sicarióra Villeneuve remekléseként hivatkoztak a kritikusok,
mert a Wind River a korábbi film
párdarabjának, variációjának
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tűnik. És bár a Sicarióval való összevetésben óhatatlanul
alul
marad, Sheridan személyében a bűnügyi műfajok új,
markáns hangú kismesterét üdvözölhetjük.
A régóta Hollywoodban
sertepertélő, főként színészként dolgozó Sheridan már
rendezett egy Fűrész-típusú
túlélőhorrort (Vile), amikor a
2010-es évek derekán új fejezetet nyitott karrierjében. A pré
ri urai és a Sicario forgatókönyve, illetve a Wind River alapján
a thriller, a krimi és a gengszterfilm határvidékén érzi otthon
magát, szikáran brutális bűnügyi történetei szerzőjük kiábrándult társadalomszemléletét
tükrözik, valamint elmossák és
részlegesen érvénytelenítik a
tradicionális hőstípusok (védelmező, nyomozó, bandita) kategóriáit. A Wind River vadásza
a wyomingi indiánrezervátum
lakója, ám az öntudatos FBIügynöknő oldalára állva önbíráskodóvá válik, akár sajátjai
ellen fordulva. Egy helyi indián
lány halála indítja be a nyomozást, és a cammogó második
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harmadot leszámítva Sheridan
magabiztosan tartja kézben a
szálakat, a főszereplővé előlépő, fenséges téli táj képei
pedig kisegítik ott, ahol alább
hagy a feszültség. A kétlépcsős
finálé – előbb a bűnügyet megmagyarázó flashback, majd a
Sicarióhoz hasonlóan rendhagyó végső leszámolás – pedig
túlzás nélkül a Villeneuve-film
nagyjeleneteihez mérhető. Kár,
hogy az epilógusban Sheridan
disszonánsnak ható engedményt tesz a happy endre
szomjazó plázaközönségnek,
ám a lúdbőrőztető záróképpel
visszatalál saját ösvényére. Ha-
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zerelmet hajszoló, saját útját
kereső huszonéves fiú történetével indította rendezői
pályáját Marc Webb (500 nap
nyár), majd ugyanerre az alaphelyzetre építve szuperhősfelnövéstörténetet forgatott
(A csodálatos Pókember), hogy
legfrissebb filmjében elmeséljen egy újabb variációt. A New
York-i afférok főszereplője, a
frissen diplomázott Thomas
ideje nagy részét azzal tölti,
hogy megpróbál kitörni a barátzónából – a bájos Mimi nem
szeretné komolyabb síkra terelni a kapcsolatukat, ráadásul
elfogadott egy külföldi ösztöndíjat is –, másrészről kilépne
sikeres könyvkiadó apja árnyékából is, akiről megtudja, hogy
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