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Ljubljana je ljubljena
Slovenija, 2005. Režija: Matjaž Klopčič. Igrajo: Kristijan Guček,
Iva Krajnc, Igor Samobor, Nataša Barbara Gračner, Polde Bibič,
Ivanka Mežan. Drama.

Novi Klopčičev film se vrača na tista stara pota slovenskega filma, za
katera smo bili mnogi prepričani, da so že za nami. Tu so gledališki
monologi naravnost v kamero, fantomski in zelo pomenljivi klošar-
ji, stranske zgodbe, ki delujejo kot zelo neodvisni miniaturni filmski
vložki, in sanjske sekvence s kabarejskim priokusom. Ja, ni kaj, Lju-
bljana je nedvomno zelo oseben film, skoraj toliko, da je že samoza-
dosten. Njegova največja odlika so zagotovo ženski liki, še zlasti po-
vampirjena Nataša Barbara Gračner in njena tekmica Iva Krajnc.
Obe se potegujeta za isto trofejo, spogledljivega in šarmantnega ita-
lijanskega oficirja (prepričljivi Igor Samobor), ki v hipu zamenja
staro za novo. Obžalujemo, da se temu razvratniško-ljubezenskemu
trikotniku, ki se sredi vojne brezskrbno predaja opojnostim življe-
nja, Klopčič ni bolj poglobljeno posvetil. Od filma tako ostane zelo
zmedena zbirka vtisov mladega Otona in vizualno mogočno delo, ki
pa žal nikakor ne najde pravih vsebinskih vzgibov.

Nova v družini
The Family Stone. ZDA, 2005. Režija: Thomas Bezucha. Igrajo:
Claire Danes, Diane Keaton, Sarah Jessica Parker, Rachel
McAdams, Dermot Mulroney. Romantična komedija.

Miniaturna, toda spretno izrisana mikrolokacijska zgodba, galerija
barvitih in zelo življenjskih likov in užitkarska igralska zasedba
ustvarijo topel, toda nikakor ne preveč posladkan božični film. Ta
posrečena kombinacija drame in komedije je v isti sapi vesela in ža-
lostna, ljubeča in zadirčna, predvsem pa tenkočutna študija procesa
odtujevanja in zbliževanja. Zgodba o tem, kako se bo nevrotična Sa-
rah Jessica Parker v družbi zelo liberalne družine Stone počasi raz-
bremenila, potegne za sabo še cel kup popredalčkanih družinskih
skrivnosti. Tako se ustvari ljubezensko-praznični križ kraž, ki zaradi
dobrih interpretacij in prav odmerjenih filmskih premorov nikoli
ne zadiši po TV-nadaljevankarskem.

Praznični film, ki vas bo nasmejal in raznežil

Čarovnik Howl in gibljivi grad
Hauru no ugoku shiro. ZDA, 2004. Režija: Hajao Mijazaki.
Glasovi: Čieko Baišo, Takuja Kimura, Akihiro Miva. Animirana
fantazijska avantura.

Režiser in guru japonske animacije Hajao Mijazaki, poznan tudi
kot avtor Princese Mononoke in z oskarjem nagrajenega Čudežnega
potovanja, se vrača na platna s fantazijsko pravljico, narejeno po isto-
imenski knjigi angleške avtorice Diane Wynne Jones. Dejstvo, da je
zgodba nameščena v zahodnjaški svet, kjer kraljujejo aristokratski li-
ki in podalpska prizorišča, ni oviralo japonskega sanjača. Morda rav-
no nasprotno. Zgodba o obupanem dekletu, ki ga je urok spremenil
v starko in ki poišče odrešitev pri čarovniku Howlu, je v svojem je-
dru zgodba o nenehnem mutiranju sveta. Iluzionistični svet, kjer se
naši junaki borijo s čarovniški uroki in kjer nihče ni tisto, za kar se
izdaja, je poln dvojnih osebnosti, premičnih lokacij in vzporednih
časovnih premic. Toda avtorjeva prefinjenost je dvorezen meč. Ča-
rovnik Howl je na ravni karakterizacije preveč zahteven za najmlajše,
na izvedbeni ravni pa nekoliko preveč okoren za starejšo generacijo
in zato obtiči nekako vmes.

King Kong
Nova Zelandija/ ZDA, 2005. Režija: Peter Jackson. Igrajo: Naomi
Watts, Jack Black, Adrien Brody. Fantazijsko-pustolovski film.

Predelava King Konga je milo rečeno drzna poteza. Toda režiser Pe-
ter Jackson je megaloman in njegova vizija King Konga, tistega fil-
ma, ki ga je za vekomaj očaral kot devetletnika, ni nič manj razboho-
tena. Rezultat je veličastna triurna epopeja, ki se začne približno ta-
ko kot Cinderella Man, nato zapluje v duhu Titanika, zajadra v sme-
ri Indiane Jonesa, se stopnjuje v smeri Jurskega parka in naposled pri-
jezdi do tistega, česar se spomnimo iz izvirnika. Film, ki je videti,
kot da je Jackson vanj zgnetel vse največje blockbusterje tega sveta,
je zagotovo najbolj spektakularna filmska plovba leta. Večna zgodba
o platonski ljubezni med iskrivo blondinko in zaščitniškim »baby
face« velikanom namreč dobi takšno injekcijo čustev, sapo jemajo-
čih posebnih učinkov, domiselnih režiserskih prebliskov, prazgodo-
vinske pustolovščine, ozaveščevalne družbene kritike, da si ne more-
mo kaj, da je ne bi v celoti zaobjeli. Tragična ljubezenska zgodba
kljub rahli razvlečenosti popolnoma prežene naše dvome in legiti-
mno nadaljuje poslanstvo, ki se je začelo davnega leta 1933.

Bombastični remake in častivreden poklon izvirniku

Zelo samosvoj filmski dnevnik velikega mojstra

Nekoliko preveč zmedena sanjaška odiseja
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