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najfilm

Mojca Fatur

•Renata v filmu Odgrobadogroba:

»Pasja Ljubezen je film, ki me je nav-
dušil z inovativnim pristopom, odlič-
no igralsko zasedbo in scenarijem, ki
te resnično potegne v zgodbo.«

Sky High: Šola za junake
Sky High. ZDA, 2005. Režija: Mike Mitchell. Igrajo: Michael
Angarano, Kurt Russell, Kelly Preston. Družinska komedija.

V svetu, kjer so superjunaki nekaj povsem vsakdanjega, je naš junak,
sveži srednješolec, le navaden smrtnik. Kot sin dežurnih reševalcev sve-
ta živi obremenjen s čezmernim pričakovanjem staršev in okolice. Zato
ne preseneča, da je pristanek v šoli za superjunake zanj zelo trpka in
travmatična preizkušnja. V sedanji poplavi superjunakov je zelo osvežu-
joče in tudi zelo komično videti junaka, ki je navaden Zemljan, še zlasti
ker je obkrožen s supermogočnimi prijatelji. Tako nastane nadvse hva-
ležen vsebinski nastavek, ki bi lahko porodil najstniško komedijo hu-
ronskih razsežnosti. Žal naš nesojeni junak odkrije svoje supermoči ve-
liko prej, kot bi si to zaželeli, in film stopi po preverjeni poti boja med
zlikovci in superjunaki. Na vso srečo mu v boj uspe vtihotapiti dovolj
šarmanten srednješolsko zasanjani romantični trikotnik, ki posebnim
učinkom daje vsaj kanček srčnega utripa. Rezultat je družinsko razve-
drilo, ki v disneyjevskem slogu odkrije, da so tudi navadni smrtniki lah-
ko pravi junaki.

Jamski stvor
The Cave. ZDA/Nemčija, 2005. Režija: Bruce Hunt. Igrajo: Cole
Hauser, Morris Chestnut, Marcel Lures, Piper Perabo. ZF triler.

Skupina potapljačev se poda v razkrivanje skrivnostne votline z jeze-
rom, ki leži globoko pod starodavnim romunskim samostanom. Toda
razdevičevanje še povsem nedolžne jame se kmalu sprevrže v neusmi-
ljeno odštevanko. Osmi potnik pod zemljo, Cliffhanger v romunski
jami, zgodba o jami vseh jam, je sprehod skozi galerijo najbolj prepo-
znavnih klišejev, ki so jih posejali klasiki žanra. Jamski stvor po svojem
zunanjem, sluzasto nagnusem videzu deluje kot brat dvojček Osmega
potnika, njegovi subjektivni pogledi so enaki tistim, ki smo jih videli v
Predatorju, skratka, izvirnih domislic je v tej podvodni pustolovščini
komaj kaj. Filmsko izkušnjo vsekakor odtehtajo vrhunska podvodna
fotografija, vznemirljiva montaža in veliko odličnih mikrosituacijskih
zapletov z akcijskim pridihom. Izkupiček je spodobna, toda predvsem
avtopilotirana lekcija iz preživetja v kriznih razmerah.

Novi ekosistem in stare pošasti. Suverena reciklaža.

Norega se metek ogne
Slovenija, 2005. Režija: Mitja Novljan. Igrajo: Ludvik Bagari, Uroš
Potočnik, Petra Zupan, Petra Cirkovski. Socialna farsa.

Slovenski film je v zadnjem
času kronično zadolžen. Še
zlasti če je nizkoproračunski.
Tu pa tam se je zadolžil pri
kranjski mafiji, Slepilo se je
zadolžilo pri lokalnem diler-
ju, Norega se metek ogne pa
pri daljnih sorodnikih, ki so
slepo verjeli v obljubljeni
»keč-d-keš« dobiček. In tako
se začne stanovanjska blo-
dnja dveh razjahanih parov,
ki iščeta smisel v življenju.
Na eni strani najdemo glasbeno nadarjenega brezdelneža s polomljeni-
mi nogami in pohotno sadomazo bejbo, na drugi pa zapriseženega
Prekmurca z ljubko deklico in sanjami, da bo nekega dne Prekmurje
spet samostojna republika. Norega se metek ogne premore veliko dobrih
nastavkov, od socialne farse, prek potencialno prvega celovečernega
slovenskega porniča pa vse tja do nietzschejevsko začinjene drame, to-
da nič od tega ne spelje do konca. Od njega ostanejo zgolj sadomazo-
histični fetiš, nekaj priložnostnih seksov in čezmerno razvlečena vse-
binska vrzel, ki ji manjka boljši scenarij in večji proračun.

Nov slovenski filmski izliv brez
pravega vrhunca.

Carja Hazzarda
The Dukes of Hazzard. ZDA, 2005. Režija: Jay Chandrasekhar.
Igrajo: Johnny Knoxville, Seann William Scott, Jessica Simpson,
Burt Reynolds. Akcijska komedija.

Film, narejen na podlagi
istoimenske nadaljevanke iz
osemdesetih je zgodba o
dveh »jackassovskih«, hill-
billy, južnjaških sadomazo-
hističnih bratrancih, ki se
odločita, da bosta prekrižala
načrte skorumpiranemu lo-
kalnemu poslovnežu, ni
ravno plodna materija. Ve-
liki odi ameriški južnjaški
folklori, prsatim blodinkam
in dirkaškim filmom osem-
desetih hitro popustijo ven-
tilčki. Rezultat je nadležno
histerična komična partija,
ki ji do pravih obratov ne
pomaga niti playboyevski
Burt Reynolds, niti sadizem Johnnyja Noxwilla, niti infantilnost Seana
Williama Scotta in razširjeni dekolte Jessice Simpson.
Ocenjuje Dražen Štader

Film z manj vsebinskega testa kot
istoimenska nadaljevanka.

Smrtnik v kraljestvu superjunakov. Simpatično
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