
The Unborn. ZDA, 2009. Režija: David S. Goyer. Igrajo: Odette Yust-
man, Gary Oldman, Meagan Good, Cam Gigandet. Grozljivka. 87 min.
Casey (Odette Yustman) že nekaj časa mučijo nepojasnljive more o psih
in srhljivem dečku s sinje modrimi očmi, toda ko nekega dne teče v par-
ku, se more spremenijo v resničnost. Sreča namreč prav dečka iz svojih
mor, ta pa se nato spremeni v psa. Tako se nenavadne prikazni iz sanj
preselijo v Caseyjin resnični svet, dekle pa se loti ugotavljanja, od kod
izvirajo. Ugotovi, da za tem stoji zli duh, in prosi za pomoč rabina Sen-
daka (Gary Oldman).

Nerojen

Ob filmu boste uživali, če so vam bili všeč: Omen (1976),
Hudič v Emily Rose (2005), Sirotišnica (2007).!

The International. Koprodukcija, 2009. Režija: Tom Tykwer. Igra-
jo: Clive Owen, Naomi Watts, Armin Mueller-Stahl. Triler. 118 min.
Louis Salinger (Clive Owen) je Interpolov agent, ki verjame v moč
proti zločinu. Z manhattnsko tožilko Eleanor Whitman (Naomi Wat-
ts) se odločita razkrinkati pokvarjene posle ene največjih mednaro-
dnih bank in odgovorne spraviti pred sodišče. Toda pregon, ki ju vodi
vse od Berlina do Milana in naprej po svetu, je zahtevnejši in nevar-
nejši, kot sta pričakovala. Več o filmu na str. 10

• Nemški režiser Tom Tykwer je poznan po kultnih filmih Teci, Lola,
teci (1998) in Parfum (2006). Za njiju je napisal tudi scenarij, to-
krat pa je v filmu poleg režije prispeval še glasbo.
• Film je nastajal večinoma v Nemčiji, ki je produkcijo tudi sofinan-
cirala. Premierno je bil prikazan prav na Berlinskem filmskem festi-
valu kot otvoritveni film.

The International: Mednarodna prevara

Ob filmu boste uživali, če so vam bili všeč:
Insajder (2006), Casino Royale (2006), Vitez teme (2008).!

• Kritiki filmu niso bili naklonjeni, pa tudi gledalci so po spletnih porta-
lih skopi s pohvalo. Najpogosteje so se pritoževali, da film za promocijo
izkorišča privlačnost glavne junakinje.
• Gary Oldman, poznan po vlogah psihopatov, je poznan tudi po tem, da
se za številne vloge uči tujih naglasov. Tokrat se je od pravega rabina za
film naučil postopka izganjanja v hebrejščini.

novo v kinu
Gola resnica
Gola resnica. Slovenija, 2009.
Režija: Vojko Anzeljc. Nastopajo:
Artur Štern, Franci Kek, Jasmina
(Jagoda) Ržen, Sašo Đukić.
Komični dokumentarni film.

Z Golo resnico sta avtorja Vojko An-
zeljc in Franci Kek s Slovenijo nare-
dila eksperiment, nekako v slogu
Borata. Naj spomnimo: Borat je
filmski projekt britanskega komika
Sache Barona Cohena, ki preoble-
čen v kazahstanskega novinarja Bo-
rata raziskuje ZDA in mu pri tem s
svojimi zares hudimi norčijami
uspe spraviti naključne ljudi v ko-
čljive položaje. Anzeljc in Kek sta se
odločila, da bosta podobno prouče-
vala medije, njihove odzive in odzive ljudi na cesti. Zato sta izbrala Ar-
turja Šterna in ga prepričala, da kandidira za predsednika države, pri če-
mer sta ga hkrati poskušala blatiti v medijih, da bi opazovala odziv. Ta
projekt jima je le delno uspel, predvsem zaradi Šternove resnične odšte-
kanosti, a to je bilo toliko bolje za sam film. Ker jima z zgodbo o Šter-
nu vseeno ni uspelo napolniti vsega filma, sta vanj (precej neprisiljeno)
vključila še kup prispevkov, podobnih skriti kameri, s katero je Kek ne-
kaj časa slovel. Med drugim sta tako ujela tudi Milana Potrča in Lojzeta
Petrleta.
Rezultat je zanimiv in zabaven. Podobno kot Boratu tudi Goli resnici
uspe v film stlačiti klasično zgodbo z dramskim trikotnikom in vsem,
kar sodi zraven, kar je pravzaprav precej neverjetno. Tudi tehnična do-
vršenost filma z zanimivimi posebnimi učinki je nad pričakovanji za ta-
kšen projekt, tako da lahko rečemo, da je Anzeljcu in Keku projekt ned-
vomno uspel. Ali bo zanimiv za gledalce, pa je povsem odvisno od tega,
ali so pripravljeni sprejeti film, ki se norčuje (tudi) iz njih.

Šokantno! Eksperiment s
Slovenijo!

Somrak
Twilight. ZDA, 2008. Režija: Catherine Hardwicke. Igrajo: Kristen
Stewart, Robert Pattinson, Billy Burke. Romantična drama.

Somrak je v osnovi vampirski film, a toliko prilagojen mladim najstni-
kom in tako poln moralnih naukov o pomembnosti vzdržnosti, da je
(vsaj za malo starejše) skoraj povsem neprebavljiv. Fantazijski svet, v ka-
terega Somrak popelje gledalca, je nekoliko podoben svetu televizijske
nadaljevanke Prava kri (zdaj na HBO Slovenija), vendar povsem brez
česar koli pohujšljivega. In z obupno slabo igro. Zgodba spremlja Bello
(Kristen Stewart), ki se preseli v ameriško zvezno državo Washington,
kjer je zmeraj oblačno in dežuje. Tam spozna zelo bledega in zadržane-
ga sošolca Edwarda (Robert Pattinson). Edward je vampir, ampak do-
ber vampir, ki se prehranjuje le s krvjo živali. V njuno romanco je nekje
vmes vpletena še zgodba o klanu morilskih vampirjev, ki hočejo ubiti
Bello. Zgodba je razvlečena, dolgočasna, povsem nepristna in hkrati še
precej šovinistična. Glede na to, da so bile v ustvarjanje vpletene pred-
vsem ženske (pisateljica, scenaristka in režiserka), je to še bolj moteče.

Najbolj dolgočasni in nepristni vampirji v zgodovini filma
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