
Andraž Golc iz Ljubljane
»Film je presegel neko slovensko povprečnost, po-
sebej z nekaterimi prizori, kot je na primer tisti, v
katerem se ugasnejo avtomobilske luči. Učinko-
vit se mi je zdel tudi preplet treh zgodb.«

Branka Pondelek iz Ljubljane
»Zelo všeč mi je bil. Film je življenjski in Tja-
ša Železnik se mi je zdela v vseh treh vlogah
odlična. Je film, ki ti da misliti!«

Zvonko Ožbolt iz Ljubljane
»Dober film! Dobra glasba in odlični igral-

ci! Kot ponavadi pa je malo razmišljujoč ali
po slovensko – dolgočasen (smeh).«

gledalci o filmu Kratki stiki
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Založba Umco je pred kratkim izdala knjigo, ki bo navdušila ljubi-
telje filmov: 1001 film; Najboljši filmi vseh časov. Nekaj filmov, »ki
jih morate videti, preden umrete«, kot se podnaslov knjige glasi v
izvirniku, boste našli tudi v našem kvizu. Z njim ne boste le presku-
sili svojega znanja filmske zgodovine, ampak tudi dobili priložnost,
da knjigo, ki sicer stane 12.900 tolarjev, dobite brezplačno.

Deset in eno vprašanje
za tisoč in en film

Če boste pravilno odgovorili na deset vprašanj iz
kviza (rezervo bomo upoštevali namesto kate-
rega koli napačnega odgovora), boste sodelovali
v žrebanju za 10 in 1 knjigo. Naslov za odgovore:
Vikend, 1509 Ljubljana, in nagradna@vi-
kend.si, s pripisom Filmski kviz. Odgovore čaka-
mo do: 27. decembra do 12. ure. Nagrade: 1 knji-
ga 1001 film, 4 knjige Državljan Kane; mit o najbolj-
šem filmu vseh časov, 2 knjigi Close-up 1 – Politika
filmskih zvezd, 2 knjigi Close-up 2 – Politika filmskih
zvezd, 2 knjigi Beautiful.

Veliki rop vlaka (The Great Train Robbery, 1903) velja za:
prvo grozljivko prvi ZF film prvi vestern

Rojstvo naroda (The Birth of a Nation, 1915),
ki ga je režiral D. W. Griffith, je

triurni nemi film zvočni barvni film muzikal

Avtor in igralec filma Zlata mrzlica (The Gold Rush, 1925) je:
Buster Keaton Charlie Chaplin Groucho Marx

»Jutri je še en dan,« je stavek iz filma V vrtincu
(Gone with the Wind, 1939), ki ga izreče:

Rhett Butler Melanie Hamilton Scarlett O'Hara
(Clark Gable) (Olivia de Havilland) (Vivien Leigh)

V Casablanci (1942) je ob Humphreyju Bogartu blestela:
Ingrid Bergman Grace Kelly Marlene Dietrich

Upornik brez razloga (Rebel Without a Cause, 1955) je premie-
ro doživel istega leta, kot je njegov glavni igralec James Dean:

dobil oskarja umrl v prometni nesreči postal očka

Julie Andrews je v filmu Moje pesmi moje sanje
(The Sound of Music, 1965):

nuna prostitutka operna pevka

Vojna zvezd (Star Wars, 1977) je prvi film zvezdne sage
Georgea Lucasa, ki ima doslej

tri dele šest delov devet delov

Tom Cruise v filmu Top Gun (1986) nosi vzdevek:
Ice Goose Maverick

Prvo pravilo Kluba golih pesti je, da o njem ne govorimo.
Drugo pravilo Kluba golih pesti (Fight Club, 1999) je,

da o njem da je boja konec, da se hkrati pre-
ne govorimo ko kdo zakliče Stop tepata le dva moža

rezerva. Aragorn, Frodo, Gandalf, Sauron so imena iz trilogije
Gospodar prstanov Matrica Krik
(2001–2003) (1999–2003) (1996–2000)
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Odplaknjeni gizdalin
Flushed Away. VB/ZDA, 2006. Režija: David Bowers in Sam Fell.
Glasovi: Hugh Jackman, Kate Winslet, Ian McKellen. Komedija.

Roddy je aristokratska podgana, ki ima vse, samo družbe in prijate-
ljev ne. In ko mu nekega dne nepovabljeni podganji debeluh prekri-
ža načrte in ga odplakne v umazane kanalizacijske odtoke, se mu ži-
vljenjska rutina postavi na glavo. Zelo zabavna toboganska pustolo-
vščina, ki je nastala pod suverenim okriljem ustvarjalcev Shreka, nas
vrže v animirano bondiado. Odlično odmerjena mešanica akcije in
čustev. Sprotnih šal, nepričakovanih zasukov in popkulturnih refe-
renc je več, kot jih lahko pri samo enem gledanju prežvečimo.
Ocenjuje Dražen Štader

Kratki stiki
Slovenija, 2006. Režija: Janez Lapajne. Igrajo: Tjaša Železnik,
Grega Zorc, Jernej Šugman, Sebastijan Cavazza. Drama.

Prepletanje drobnih izsekov življenja
se je Janezu Lapajnetu že od nekdaj
podalo. To je počel v diplomskem fil-
mu Črepinjice, nadaljeval s prvencem
Šelestenje, zdaj pa to stopnjuje s Kratki-
mi stiki. Tokrat spremljamo tri vzpo-
redne zgodbe: zdravnico, ki se naveže
na tetraplegika; očeta, ki ga smrt sina
poveže s prodajalko na bencinski čr-
palki, in voznika mestnega avtobusa,
ki se po zaslugi zapuščenega dečka po-
veže s klošarko. Lapajnetu se posreči
navidez preprosto skakanje skozi pro-
stor in čas, preteklost in sedanjost,
skratka, dovolj premišljena nelinearna
struktura, ki suvereno pretipa skrito
povezanost in kratke stike, ki usodno
prepletejo vpletene junake. Zgodbo o
očetih in sinovih, o odgovornostih
starševstva in pasteh nepričakovanih
ljubezenskih razmerij spretno stke s Tjašo Železnik, ki ji uspe prepri-
čljiva preobrazba v tri povsem različne ženske osebe. Vse tri zgodbe po-
vezujeta hrepenenje in upanje na premostitev začetnih kratkih stikov.
Premišljena glasbena kulisa, galerija odličnih igralskih nastopov (med
njimi Boris in Sebastijan Cavazza, Jernej Šugman, Gregor Zorc), do-
sledna eliptična pripoved, vse to priča o zreli in izvirni filmski stvaritvi.

Intrigantni mozaik sesutih
življenjskih drobcev.

Podganji Bond. S stilom in humorjem.
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