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Miro Bajt, Ljubljana
»Film je žalosten, pogrebščina na ce-
li črti. Takih filmov Slovenci ne po-
trebujemo, glede na to, da je samo-
mor že itak v ospredju. To je samo še
preveč potencirano in ni nobenega
veselja do življenja.«

Marijana Brecelj, igralka
»Najprej bi povedala, da zelo rada
gledam slovenske filme in ta film se
me je dotaknil. Vse te zgodbe ljudi, ki
se prepletajo, so pravzaprav na neki
način pretresljive. Igralci so sijajni,
tako da čestitam vsem.«

9:06
Slovenija/Nemčija, 2009. Režija: Igor Šterk.
Igrajo: Igor Samobor, Pavle Ravnohrib, Silva
Čušin, Gregor Baković, Labina Mitevska, Iva
Markovič. Kriminalka/drama.

Slovenski film 9:06 je na nedavnem Festivalu slo-
venskega filma pobral skoraj vse nagrade vesna. Po
nekaj minutah filma je povsem jasno, zakaj. Šterkova
kamera, postavitev scen in igra glavnih igralcev so
preprosto osupljivi. Film se začne s samomorom,
skokom z mostu, skritim pred kamero, vendar čudo-
vit posnetek mosta čez Sočo z ustavljenim avtomobi-
lom s štirimi smerokazi na sredi pove vse. In takih
kadrov je film dobesedno poln.
A potem je tukaj tudi zgodba. Samomor raziskuje
kriminalistični inšpektor Dušan (Samobor v eni svo-
jih boljših vlog), ki postane obseden s primerom in se
začenja čedalje bolj vživljati v samomorilca ter posto-
poma prevzemati njegovo življenje. To je sicer zani-
miva premisa, vendar pa so (sicer izjemni) kadri po-
vezani s premalo dinamike, liki so, čeprav odlično
odigrani, preveč grobi in jim dejansko ne uspe nave-
zati stika z gledalcem. Tako je v zadnji tretjini filma
že težko ohranjati zanimanje za dogajanje, in ko se
zgodba sicer smiselno zaključi, je večini gledalcev
bržkone vseeno.
9:06 je zares fenomenalno posnet film, a na koncu se
zdi, da je bil posnet predvsem za predstavitev čudovi-
tih kadrov, in ne toliko zaradi same zgodbe, ki pa je
praviloma tisto, kar pritegne gledalce.

Odlično posnet, a ne najbolj zanimiv film

Michael Jackson This Is It
This Is It. ZDA, 2009. Režija: Kenny Ortega. Nastopajo: Michael Jackson, Michael
Bearden, Alex Al, Dorian Holley, Orianthi, Tommy Organ, Kenny Ortega. Glasbeni
dokumentarec.

Kralj popa, eden najbolj kontroverznih in priljubljenih glasbenikov vseh časov, je na-
meraval julija začeti serijo petdesetih koncertov v Londonu, a je par tednov pred tem
preminil. Pričujoči dokumentarni film je nastal med pripravami za to serijo koncertov
in je sestavljen, kot bi bil sam koncert, sicer z manj pirotehnike, a s povsem dodelano
glasbo in plesom. Michael Jackson oziroma MJ, kot ga praviloma imenujejo sodelavci,
je na odru videti poln življenja in predvsem glasbe. Giblje se z lahkotnostjo in predano-
stjo plesu, ki smo je bili vajeni iz osemdesetih, ko je bil na vrhuncu svoje slave. Ali gre
na teh točkah za dvojnika, kot trdijo nekateri, je po filmu nemogoče reči. Vsekakor je
videti kot original.
Film pa ni zgolj koncert, skorajda še bolj zanimiv je vpogled v načrtovanje takega spek-
takla, urjenje koreografij, sestava scene in seveda vaje z glasbeniki. MJ je gonilo in nad-
zornik celotnega procesa in odnos vseh drugih do njega je več kot zanimiv. Čeprav je
Jackson »kralj« le po vzdevku, celotna ekipa z njim ravna, kot da bi bil dejanski kralj.
Predvsem s strahospoštovanjem in skrbjo, da se mu ne bi kaj pripetilo. Čeprav je fizič-
no videti v življenjski formi, je njegov obraz nenehen opomin težav, ki jih je prestal. In
vseh, ki so ga v tistem trenutku še čakale.

Žaga VI
Saw VI. Koprodukcija, 2009. Režija: Kevin Greutert. Igrajo: Tobin Bell, Costas
Mandylor, Mark Rolston, Betsy Russell, Shawnee Smith. Grozljivka.

Filmi Žaga so postali stalnica ob noči čarovnic,
a so se v zadnjih nekaj letih povsem osredotoča-
li na snuff pornografijo mučenja, medtem pa so
zgodbo povsem zapletli in prav zares izgubili
povezavo z izvirnikom. Šesti del, ki ga je režiral
montažer prejšnjih petih, presenetljivo uspešno
prenese serijo na novo pot in ji celo doda poli-
tično motiviran smisel. Ugankarjeva »lekcija« je
namenjena osebju zdravstvene zavarovalnice, ki
se trudi zavrniti življenjsko nujna zdravljenja
svojih zavarovancev, kar je trenutno zelo vroča
debata v ZDA. Direktor zavarovalnice se mora
prebiti skozi enourno igro, v kateri je prisiljen
žrtvovati še več, kot so morali žrtvovati njegovi
zavarovanci.
Z izjemo nekoliko slabe igre in na trenutke ne-
dodelanih sekvenc skokov v preteklost, je Žaga
VI pravzaprav zelo dober film v sklopu svojega
žanra. Zgodba je zanimiva in smiselna, Ugan-
karjeve »igre« so brutalno posnete, vendar, glede
na to, da gre za šesti film, niso več povsem v
ospredju, s čimer se film dokaj uspešno razliku-
je od konkurence, zaključek pa vsebuje povsem posrečen in nepričakovan preobrat, ki
pa še zdaleč ni edini v filmu. Skratka, rezultat je čisto spodobna grozljivka, vsekakor
boljša kot nekaj prejšnjih delov, a na koncu vseeno zgolj pornografija mučenja.
Ocenjuje Igor Harb

glas ljudstva

Jacksonov poslednji koncert in še veliko več

Bolje kot predhodniki, vseeno
predvsem snuff

ppppp

ppppp

ppppp


