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tok alkotják a cselekményt, ami 
ráadásul a 20. század második 
felében zajló modernizáció 
hátterével feleselve példá-
zatértékűvé emeli a tragikus 
családtörténetet. Az adaptált 
Martha Batalha-regényben 
szereplő átkok helyett ugyan-
is a filmben a legprofánabb 
patriarchátus szervezi a sorso-
kat, így a könnyfakasztásnál is 
lényegesebb kérdéssé válik, 
hogy női szemszögből mit je-
lent az új időktől várt fejlődés: 
ütnek-e rést az évtizedek az 
apák, férjek, (férfi) doktorok és 
hivatalnokok által tervezett és 
fenntartott világ vaskos falain?

ÁRVA MÁRTON

felháborodott szülők ezt kö-
vetően mindent megtesznek, 
hogy legalább kisebbik lányuk-
ból engedelmes feleség váljon, 
akit nővére nem befolyásol. A 
vaskalapos családfő még akkor 
is ellenzi, hogy a szétválasztott 
testvérek felvegyék egymással 
a kapcsolatot, amikor Guida 
visszatér Brazíliába.

A szenvedélytől fűtve Eu-
rópába utazó idősebb testvér 
motívuma nem először jelenik 
meg Karim Aïnouz filmjeiben 
(lásd Futuro Beach), de Guida 
hazaköltözése miatt ezúttal 
mégsem a kontinenseken át-
ívelő térbeli távolság, hanem 
az eltérő ritmusban megélt 
idő ékelődik a nővérek közé. 
Így a fülledt trópusi miliőt és 
káprázatos neonokat, a Már-
quez-adaptációk bujaságát és 
a Douglas Sirköt idéző élénk 
színstilizációt egyaránt moz-
gósító filmben végül a sajátos 
időkezelés miatt kerül egy hul-
lámhosszra a melodráma és a 
mágikus realizmus. Generációk 
közti áthallások, visszatartott 
titkok, hektikus időugrások és 
fájdalmasan elnyújtott pillana-

Jay és Néma Bob Reboot
Jay and Silent Bob Reboot – ame-

rikai, 2019. Rendezte és írta: Kevin 

Smith. Kép: Yaron Levy. Zene: James 

L.Venable. Szereplők: Jason Mewes 

(Jay), Kevin Smith (Bob), Harley Quinn 

Smith (Milly), Aparna Brielle (Jihad), 

Treshelle Edmond (Sopapilla). Gyártó: 

View Askew Productions / Miramax. 

Forgalmazó: Pannónia Entertainment. 

Feliratos. 105 perc.

Tekintve, hogy az amerikai 
független film első fran-

chise-életműve Kevin Smith 
nevéhez kötődik, aki a Shop 
Stop óta megszállottan hasz-
nosítja újra kedvenc szereplőit 
(akár a folytatásoktól és spin-
offoktól sem visszariadva), 
cseppet sem meglepő, hogy 
negyed századdal később út-
törőként jutott fel a szerzői 
önismétlés Csimborasszójára: 
idei filmje immár egy spin-off 
(Jay és Néma Bob visszavág) 
önreflektív rebootja, a kellő 
„fiatalítással és etnikai diver-
zitással”, plusz felvonultatva 
az összes korábbi vígjáték ka-
rakterparkját, afféle ezüstév-
fordulós szerzői parádé gya-
nánt. Az indie-szcéna Abbott 
és Costello-ja újfent azért kel 
útra a sivár New Jersey-ből, 
hogy Hollywoodban megaka-
dályozzon egy Bunkóman és 
Gyökér-filmet, ám ezúttal úti-
társaik saját csitri-alteregóik 
(köztük az édeslányuk, egyi-
küknek a sztoriban, másiknak 
a való életben), fő ellenfelük 
pedig a nosztalgia, amely 

A Vída Invisível – brazil-német, 2019. 

Rendezte: Karim Aïnouz. Írta: Murilo 

Hauser. Kép: Hélène Louvart. Zene: 

Benedikt Schiefer. Szereplők: Julia 

Stockler (Guida/Gisele), Carol Duarte 

(Eurídice), Flávia Gusmão (Ana), António 

Fonseca (Manoel). Gyártó: Canal Brasil / 

RT Features / Pola Pandora. Forgalmazó: 

Cirko Film. Feliratos. 140 perc.

Kézenfekvőnek tűnhet, hogy 
egy Berlinben élő brazil 

rendező brazil-német kopro-
dukciója a Latin-Amerikában 
elhíresült mágikus realista és 
a nyugati melodrámai elbeszé-
lésmód összeegyeztetésével 
kísérletezzen. Az azonban már 
kevésbé egyértelmű, hogy ez 
nem csak egzotikum és sziru-
posság émelyítő elegyéhez 
vezethet. A tavaly Cannes-ban 
díjazott Egy nő láthatatlan éle-
tében két eltérő jellemű lány-
testvér és a kétfajta alkotói 
eszközkészlet is erős kölcsön-
hatásba kerül. Amíg Eurídice 
lenyűgöző zongorajátékával 
vonja magára a figyelmet egy 
családi összejövetelen, im-
pulzív nővére, Guida Görögor-
szágba szökik udvarlójával. A 

Egy nő láthatatlan élete 
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az immáron másodszor támadó 
rákot –, sejthető, hogy itt vala-
mi másra, vagy másra is kapnak 
majd esélyt a főszereplők.

A Remény csupán néhány 
nap krónikája, december köze-
pétől január első hetéig tart a 
cselekmény. Sødahl sokat vár 
színészeitől, ám Andrea Bræin 
Hovig és Stellan Skarsgård 
minden direktori elképzelést 
felülmúló természetességgel 
tárja elénk a hat gyermeket ne-
velő művészpár, Anja és Tomas 
portréját, akiket egy könyör-
telennek tűnő betegség tán 
megtaníthatja, hogyan tudják 
egymást ismét igazán szeretni. 
Az északiak őszintesége legen-
dás, s tulajdonképpen berg-
mani mélységek sem kellenek 
ahhoz, hogy e gyarlóságával 
együtt – vagy leginkább épp 
ezért – szimpatikus család nap-
palijában és hálószobáiban leg-
később a filmidő felére otthon 
érezzük magunkat. No, nem 
azért, mintha kényelmes lenne 
oly drámai folyamatokat látni, 
melyeket Maria Sødahl meg-
mutat nekünk, de a Remény 
legalább annyira egészséges, 
akár terápiás jelleggel is néz-
hető alkotás, mint amennyire 
sok hasonló modorú és stílusú 
mozgókép ismeretével is zavar-
ba ejtő a kitárulkozása. 

Az pedig, hogy micsoda kü-
lönbségek vannak a skandináv 
és a magyar egészségügy napi 
rutinja, tempója között, nyil-
vánvalóan csak a honi nézőnek 
érdekes igazán – de attól még 
igencsak megrázó és tanulsá-
gos ezzel is szembesülni.

KOVÁCS GELLÉRT

úton-útfélen rájuk akaszkodik 
egy-egy hajdani haver alakjá-
ban, megfosztva őket a pergő 
cselekmény szemernyi esé-
lyétől és az eredeti ötletek 
minden reményétől. 

Smith mintha érezné, hogy 
szűk két évtizeddel a harmadik 
Sikoly-filmen túl már nem elég 
önironikus kiszólásokkal iga-
zolni az autokannibalizmust, 
sem saját Dogmáját követ-
ve road movie-nak álcázni a 
széteső cselekményt, így hát 
a Jersey Girl központi motívu-
mát, az apa-lány kapcsolat-
ban rejtőző életigazságokat 
és humoros tanulságokat is 
hozzácsapja metakoktéljához, 
elmés párhuzamokat vonva 
a gyermeknevelés robotja és 
egy sikerfilm reboot-ja között. 
Ám még ez sem képes leplezni 
a fáradt önismétlést, sem azt, 
hogy a hajdani tarka gárda 
mára egyforma Smith-ügynö-
kökre szürkült, mintha Waldót 
keresnénk egy klóntelepen 
– félő, a 2044-es aranylako-
dalmon már nem csak az idős 
párt, de az egész násznépet a 
rendező alakítja majd.

VARRÓ ATTILA

Pont az a dal
High Note – amerikai, 2020. Rendezte: 

Nisha Ganatra. Írta: Flora Greeson. 

Kép: Jason McCormick. Zene: Amie 

Doherty. Szereplők: Dakota Johnson 

(Maggie), Tracee Ellis Ross (Grace), 

Kelvin Harrison (David), Bill Pullman 

(Max), Zoe Chao (Katie). Gyártó: 

Working Title Films / Perfect World 

Pictures. Forgalmazó: UIP Duna Film. 

Szinkronizált. 113 perc.

különösen, ha nagyszerű kap-
csolatokkal rendelkezünk, ám 
túl büszkék vagyunk hozzá, 
hogy ezeket használjuk is. A 
film igazi húzóerejét az idősebb 
generáció jelenti, a szomorú te-
kintetű Ross, a Maggie apját ját-
szó Bill Pullman és a rövid, ám 
szürreális epizódra felbukkanó 
Eddie Izzard alakításai adnak 
némi mélységet és érdekes 
atmoszférát ennek a nem kü-
lönösebben sokrétű mozinak. 
Az ifjonc Maggie-t ugyanabból 
a fából faragták, mint Az ördög 
Pradát visel Andy-jét, a mosta-
ni film azonban sokkal inkább 
épít a popszakma eszköztárá-
nak elengedhetetlen darabja-
ira, a grandiózus érzelmekre, 
a banális fordulatokra és a túl 
magas csúcspontokra – és épp 
emiatt nem ér fel elődjéhez.

KOVÁCS KATA

Remény
Håp – dán-norvég, 2020. Rendezte és 

írta: Maria Sødahl. Kép: Manuel Alberto 

Claro. Szereplők: Andrea Bræin Hovig 

(Anja), Stellan Skarsgård (Tomas), Eirik 

Hallert (Henrik), Gjertrud L. Jynge (Vera), 

Johannes Joner (Frans). Gyártó: Motlys 

/ Oslo Pictures / Zentropa. Forgalmazó: 

ADS Service. Feliratos. 126 perc.

Maria Sødahl hangsúlyosan 
önéletrajzi ihletettségű, fe-

gyelmezett, mégis érzelmes, kü-
lönlegesen szép filmjének címe 
kettős jelentéssel bír, és mivel 
a rendező rögtön a film elején 
közli nézőjével, hogy a követke-
zőkben az ő történetét láthatja 
majd – így aztán az nem is kér-
dés, hogy a film női hőse túléli 

Az ördög Pradát visel kirob-
banó sikere óta különö-

sen népszerű, gyakorlatilag 
alműfajjá terebélyesedett „női 
karrier” tematika a ridegszívű 
sztár-főnök és a szorgos gya-
kornok kapcsolatáról nagyon 
mozgatja manapság a fősodor 
közelében érvényesülni vágyó 
alkotókat. Nisha Ganatra indi-
ai-kanadai rendezőnő éppen 
tavaly rukkolt elő egy ilyen ko-
médiával (Talk Show), a fősze-
repben Emma Thompsonnal 
és a forgatókönyvet is jegyző 
komikus-szupersztárral, Mindy 
Kalinggel. Míg ez a divatipar-
hoz hasonlóan farkastörvények 
uralta késő esti tévéshow-k 
világába kanyarodott, az idei 
Pont az a dal a popszakma kissé 
naiv terepszemléje. 

A filmbeli díva, Grace Davis 
negyven feletti színesbőrű 
nőként próbál talpon maradni 
a showbiznisz világában, és 
hiába a pop királynője, csak 
áhítozik a szerzőibb irányú kar-
rierváltásra, egy Best of és egy 
Live albumnál többet még ő 
sem engedhet meg magának. 
Ártatlan tekintetű ám ambici-
ózus asszisztense, Maggie pe-
dig nem kevesebbet szeretne, 
mint kávéfőzés helyett Grace 
új albuma mellett producer-
ként bábáskodni. Időközben 
megismerkedik a története-
sen ugyancsak színesbőrű, és 
kirobbanóan tehetséges Da-
viddel, aki egy szupermarket 
parkolójában zenél, és azonnal 
flörtölni kezdenek. Mint kide-
rül, nem csupán idősödő pop-
sztárként, de ifjú tehetségként 
sem egyszerű az érvényesülés, 
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– a csodás helyszínnek kö-
szönhető – festői képekben, 
sem az eszement mennyiségű 
dialógban, amelyeket remek 
színészgárdája ment meg a 
túlbeszéltségtől. Béatrice tör-
ténetével remekül rezonál a 
férj figurája, aki egy nyolcéves 
kisfiú mentális szintjén van – 
hol a katasztrófa, hol a humor 
potenciálját rejtve magában. 
Ez a feszültség kellemesen 
végighúzódik a történeten, 
amely minden egyszerűsége 
ellenére még igazán megható 
pillanatokkal is képes meg-
ajándékozni a nézőt. 

ALFÖLDI NÓRA

Staten Island Királya
The King of Staten Island – amerikai, 

2020. Rendezte: Judd Apatow. Írta: 

Dave Sirus, Pete Davidson és Judd 

Apatow. Kép: Robert Elswit. Zene: 

Michael Andrews. Szereplők: Pete 

szűkös színészi palettán mozgó 
Davidsont, de a magánéle-
tét (drogproblémáit, szerelmi 
életét, gyerekkori traumáját) 
kendőzetlen humorral a nagy-
közönség elé táró fiú nyíltságát 
kajálják a nézők. 

Ebben bízhatott Judd Apa-
tow, amikor legújabb filmjé-
hez kvázi önéletrajzi sztorit írt 
Davidsonnal. Az anyja házá-
nak alagsorában élő 25 éves 
Scott céltalanul tengeti az éle-
tét Staten Island-i haverjaival, 
lopott gyógyszerekkel üzletel, 
beszív, néha lefekszik fel nem 
vállalt barátnőjével, és viccel 
üti el, mikor a munka közben 
elhunyt tűzoltó apja szóba ke-
rül. Az agyontetovált Pán Pé-
ter életét az billenti ki, mikor 
az anyja, Margie újra randizni 
kezd, méghozzá egy újabb tűz-
oltóval (a szintén stand-up hu-
morista Bill Burr), és gyakorla-
tilag ki kell rúgnia a házából 
a serdülő szinten megragadt 
érzelmi intelligenciájú fiát, 
hogy az elkezdjen felnőttként 
viselkedni. 

Más Apatow-filmekhez ha-
sonlóan a legnagyobb drá-
máknak itt is a humor veszi el 
az élét, és minden kicsinyes, 
önző, sokat hibázó karakter 
egyszerre szerethető is – élen 
a barátait cserben hagyó, az 
anyja pasija ellen áskálódó 
és felelősséget vállalni kép-
telen Scott-tal. A személyes 
utalásokkal és hiphop zenével 
alaposan megpakolt film két 
óra után kellemes érzésekkel 

Titkok és hazugságok 
Chamboultout – francia, 2019. Ren-

dezte: Éric Lavaine. Írta: Bruno Lavaine, 

Éric Lavaine és Barbara Halary-Lafond. 

Kép: Antoine Roch. Zene: Grégory Louis. 

Szereplők: Alexan dra Lamy (Béatrice), 

José Garcia (Frédéric), Michael Youn 

(Fabrice), Anne Marivin (Nadia). Gyártó: 

Same Player. Forgalmazó: Cirko Film. 

Feliratos. 102 perc.

A francia filmiparról érthető 
módon minden filmkedvelő 

ódákat tud zengeni, nincs fon-
tos fesztivál jelentős francia 
artfilm nélkül, az azonban már 
kevéssé ismert tény, hogy a 
frank magasművészet mögött 
egy gigantikus ipar áll. Francia-
ország 2013-ban a világ máso-
dik legnagyobb filmexportőre 
volt Amerika után, 2015-ben 
összesen 300 nagyjátékfilmet 
tolt a mozikba, mindennek te-
tejébe a hazai piac bevételei 
fedezik szinte minden kiadását. 
Ilyen számok mellett bőven 
elférnek tehát az olyan kisebb 
lélegzetű, szerényebb darabok, 
mint Eric Lavaine Titkok és ha-
zugságok című műve. 

Béatrice egy középkorú nő, 
három gyerek anyja, a baszk 
tengernél, Biarritz mellett él 
pazar vízparti házában. Épp 
könyvének megjelenését ün-
nepli, amelyben elmeséli 
férje balesetét: miután a férfi 
elvesztette a látását és egy 
teljesen kiszámíthatatlan, la-
bilis - ám mindezzel együtt 
igen szórakoztató - ember vált 
belőle. Béatrice nap, mint nap 
küszködik az új helyzettel és 
próbálja ép ésszel menedzsel-
ni a család életét, ám mind-
eközben szeretőt is tart, akiről 
környezetében többé-kevés-
bé mindenki tud. Ám a káosz 
csak akkor szabadul el igazán, 
amikor férje születésnapjá-
nak megünneplésére Béatrice 
több napos nyaralásra invitál-
ja a barátait, akikről mellesleg 
igen serényen anekdotázga-
tott a könyvében. 

Lavaine filmje nem szűköl-
ködik sem a humorban, sem 

Davidson (Scott), Bel Powley (Kelsey), 

Ricky Velez (Oscar), Lou Wilson 

(Richie), Marisa Tomei (Margie). Gyártó: 

Perfect World Pictures / Apatow 

Productions. Forgalmazó: UIP-Duna 

Film. Szinkronizált. 136 perc.

A legenda szerint a lassan 27 
éves Pete Davidson karri-

erje drasztikus berobbanását 
Judd Apatow-nak köszönhe-
ti, aki Kész katasztrófa című 
vígjátékában Amy Schumer 
ajánlására adott egy párper-
ces miniszerepet az akkoriban 
eldugott klubokban fellépő 
komikusnak. Davidson kisfiús 
vonzereje, örökké karikás sze-
meiben csillogó tragikus gye-
rekkora és önironikus humora 
szinte rögtön a Saturday Night 
Live amerikai szkeccs-műsor 
(valaha volt legfiatalabb) állan-
dóvá tagjává tette: noha még az 
SNL-rajongók sem tudják hova 
tenni a szkeccseibe belevihogó, 
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vá – a legújabb jelölt, az Ava 
esetében azonban önkéntes 
a száműzetés: Taylor noir-szí-
nezetű akciódrámája inkább a 
múltbéli traumák, a kötődési 
problémák és a függőség elől 
való menekülésről és az (ön)
büntetésről szól – nem a férfi-
szervezetek markából történő 
vériszamos szabadulásról.

Miként a legtöbb koráb-
bi bérgyilkosnő-filmben, a 
traumatizálódott, elmagányo-
sodott antihősnőt ezúttal is 
kiképzője afféle pótapa-figu-
raként támogatja a háttérből, 
azonban az eddig látottakhoz 
képest rendhagyó módon, az 
akciójelenetek mellett egy 
komplett, többszereplős csa-
ládi dráma is kibontakozik a 
vásznon. Az édesanyjához és 
húgához kilenc év után visz-
szatérő, szakmai hidegvérét 
elvesztett Avának nem csak 
a likvidálását elrendelő kis-
főnökkel kell szembenéznie, 
de minden elszenvedett és 
szeretteinek okozott fájda-
lom következményével is. 
Tate Taylornak – akárcsak a 
Mami horrorja esetében – 
ezúttal is sikerült kitágítania 
a műfaji kereteket, erőteljes 
drámai (sőt, melodrámai) mo-
tívumokkal elárasztva film-
jét, egy újabb zsánermixet, 
afféle lélektani akcióthrillert 
teremtve az Atomszőkék és 
Ragadozó madarak adrenalin-
fiesztái között – egyúttal a 
bérgyilkosnő-téma vérét is 
felfrissítve.

TÜSKE ZSUZSANNA

engedi el azon nézői kezét, 
akik szeretik az önterápiaként 
megírt történeteket; kíván-
csiak rá, hogy milyen az élet 
Staten Islanden; vagy eleve 
nagy rajongói Pete Davidson-
nak – bár ezek mifelénk igen-
csak szűk réteget jelentenek.

LOVAS ANNA 

Teljes titoktartás
Les traducteurs – francia, 2019. 

Rendezte: Regis Roinsard. Írta: Daniel 

Presley és Romain Compingt. Kép: 

Guillaume Schiffman. Zene: Jun 

Miyake. Szereplők: Lambert Wilson 

(Angstrom), Olga Kurylenko (Katerina), 

Alex Lawter (Alex), Sidse Babett 

Knudsen (Helene), Eduardo Noriega 

(Javier), Frédéric Chau (Chen). Gyártó: 

Trésor Films. Forgalmazó: Mozinet Kft. 

Feliratos. 105 perc.

Időnként bármennyire is he-
roikus, sőt akár teljes embert 

felemésztő munkát végeznek 
a fordítók, a filmkészítők sze-
mében főhősként mostanáig 
legfeljebb csak a rázós politikai 
helyzetekben közvetítő tolmá-
csok jöhettek szóba, esetleg 
egy fajok közti kommunikációt 
megvalósító nyelvész. Az ere-
detinél kivételesen lényegesen 
jobb magyar címmel ellátott 
Teljes titoktartásban rögtön 
kilenc fordító költözik be egy 
elszigetelt vidéki kúriába, hogy 
kéthónapos, önként vállalt fog-
ságuk ideje alatt lefordítsák 
egy nagy sikerű bestseller-tri-
lógia harmadik kötetét, csak-
hogy valaki közülük elkezdi 
fokozatosan kiszivárogtatni a 
regény szövegét, busás váltság-
díjat követelve a kiadótól.

Bár Dan Brown Infernójának 
valós fordítói szituációja ihlet-
te, Régis Roinsard (Populaire 
kisasszony) második egészesté-
se eredeti forgatókönyvön ala-
pul, és az alaphelyzet után egy 
darabig amolyan kilenc kicsi 
fordító-sztori lesz belőle, ahol 
a gyanú karakterről karakterre 
terelődik, a mennyiségük foly-
tán szükségképpen papírmasé 
figurákat azonban a többé-ke-
vésbé neves összeurópai szí-

A tisztes középszert képvi-
selő hollywoodi iparos és 

zsánerpolihisztor, Tate Taylor 
esetében mára központi vo-
nássá vált, hogy filmjeiben 
előszeretettel dédelget pe-
remre került női figurákat. 
A Segítség faji szegregáció 
ellen magányos harcosként 
fellépő lányhősének vígjátéki 
karaktere, a Lány a vonaton 
megalázott, önmarcangoló al-
koholistává váló thriller-alakja 
és a Mami megszégyenített, 
bosszúszomjas, borzongató 
horror-mamája után a rendező 
idén egy akciófilm-amazon-
nal bővíthette kitaszítottakból 
álló hölgykoszorúját, vala-
mint a manapság elszaporodó 
mestergyilkosnő felhozatalt 
Annától Hannáig, Bérgyilkos 
Marytől Vörös verébig. A mű-
fajteremtő Nikita óta számos 
alkalommal újraformázott női 
karakter rendszerint kiszolgál-
tatott helyzetben, akár kimon-
dottan fogolyként válik egy 
szervezet profi végrehajtójá-

nészgárda tagjai sem tölthetik 
meg élettel (a gonosz kapitalis-
ta könyvkiadó kliséjéért pláne 
nagy kár). A lehetetlennek tűnő 
bűnténnyel a bezárt szoba rej-
télye típusú krimiket is felidéző 
produkció egy-két jó fordulatá-
val aránylag szórakoztató, csak 
épp gyorsan felejthető filmél-
mény – fényévekre a szintén ta-
valy készült, valamelyest rokon 
Tőrbe ejtvétől –, amelyből nagy-
jából annyi derül ki a fordítói 
szakmáról, amennyit egy kicsit 
is lelkes érdeklődő már amúgy 
is tudhat róla.

ROBOZ GÁBOR

Ava
Ava – amerikai, 2020. Rendezte: 

Tate Taylor. Írta: Matthew Newton. 

Kép: Stephen Goldblatt. Zene: Bear 

McCreary. Szereplők: Jessica Chastain 

(Ava), John Malkovich (Duke), CVolin 

Farrell (Simon), Geena Davis (Cydney), 

Common (Michael). Gyártó: Voltage 

Pictures / Freckle Films. Forgalmazó: 

Big Bang Média. Szinkronizált. 96 perc.


