
Pošasti proti Nezemljanom
Monsters vs. Aliens. ZDA, 2009. Režija: Rob Letterman, Conrad
Vernon. Glasovi: Reese Witherspoon/Nina Ivanič, Hugh Laurie/Jožef
Ropoša, Seth Rogen/Jernej Kuntner. Anim. kom.

Ob vse večjem številu risank, ki prihajajo v naše kinematografe, mno-
gim preprosto ne uspe najti pristnega humorja in inteligentne zgodbe
(denimo Muhice osvajajo Luno, Povest o Despereauxu). No, Pošasti
proti Nezemljanom ne sodijo mednje. Film je zabaven in prisrčen, zgod-
ba prepričljiva in zanimiva, vse pa je povezano s šalami, ki delujejo na
več ravneh. Glavni adut filma so odlični liki, med katerimi je vsak do-
volj dodelan, da je (v smislu komične risanke) prepričljiv in zanimiv, od
neumnega predsednika ZDA, ki v pozdrav Nezemljanom odigra na-
slovno glasbo iz Policaja iz Beverly Hillsa, do Boba, želatinaste pošasti
brez možganov, in generala G.R. Abnerja Shunterja, ki spominja na po-
ročnika Kilgora iz Apokalipse danes!, generala Jacka D. Ripperja iz Dr.
Strangelova in še peščice drugih psihopatskih vojakov, a je vseeno prisr-
čen in ljubezniv. Poleg dobre zgodbe in zabavnih likov (in ne namesto
njih) Pošasti proti Nezemljanom odlikuje tudi odlična 3D animacija, ki
poživi film in uspešno zamoti mlajše otroke med bolj zapletenimi deli
zgodbe.

Nagradna igra na str. 7

Lajf
Slovenija, 2009. Režija: Vito Taufer. Igrajo: Tjaša Železnik, Minca
Lorenci, Aljoša Koltak, Jagoda Tovirac, Renato Jenček. Drama.

Za slovenski film se pogosto sliši, da ima preveč gledališko igro. To
pomeni, da igralci v filmu igrajo precej podobno kot bi na odru, kar
je na platnu videti precej plehko. In film Lajf se zdi kot recept za po-
vsem gledališko izvedbo, saj temelji na gledališki predstavi, ki jo je na
film prenesla vsa gledališka ekipa, pri čemer je za scenaristko in reži-
serja to prvi film. A kljub vsem dvomom je Lajf odlično posnet film.
Sam način predelave drame v film nekoliko spominja na oskarjevski
Dvom, pri čemer se sicer spodobna slovenska zasedba pač ne more
primerjati z Meryl Streep in Philipom Seymourjem Hoffmanom, pa
čeprav vsaj Tjaša Železnik prikaže izvrstno igro. Sama zgodba bolj
spominja na Lepoto po ameriško, saj se zdi glavna motivacija vseh ju-
nakov svoje frustracije prenašati na druge in tako dvigovati stopnjo
psihoze. To morda zveni skoraj pretirano slovensko, vendar Lajfu s
pristnim najstniškim pristopom uspe to zgodbo narediti zanimivo in
ne pretirano zateženo. Zgodba filma se osredotoči na tri najstnike in
dva odrasla, na nepričakovano nosečnost in načine spoprijemanja z
njo, na trenja med starši in najstniki, na odnos do življenja in želje, ki
jih imamo. In da, tudi to je lahko recept za dober film.

Pogovor s Tjašo Železnik in Minco Lorenci na strani 4.

Pariz
Paris. Francija, 2008. Režija: Cédric Klapisch. Igrajo: Juliette
Binoche, Romain Duris, Fabrice Luchini, Albert Dupontel. Drama.

Zadnja dva filma
francoskega režiserja
Cédrica Klepischa
(oba uspešna na Lif-
fu) sta prikazovala
zgodbe Francozov
zunaj Francije, Pariz
pa se osredotoči na
Francoze v Parizu.
Film predstavi zelo
širok spekter likov,
katerih zgodbe se na
nekaj točkah tudi
malo prepletajo, ven-

dar vseeno ostanejo ločene. Glavna tema so odnosi med ljudmi, z moč-
nim poudarkom na smrti kot delu življenja. Večino časa sta v ospredju
nekdanji plesalec Pierre (Romain Duris), ki čaka na presaditev srca, in
njegova sestra Elise (Juliette Binoche), ki se priseli k njemu s svojimi
tremi otroki, da lahko skrbi zanj.
Čeprav je Pariz dokaj zanimiv film z dobro igro, pristnimi dialogi in za-
bavnimi situacijami, se na koncu vseeno zdi, da mu kljub dvema urama
precej manjka. Poplava likov pomeni, da so nekateri predstavljeni pre-
več površno, medtem ko drugi začnejo dolgočasiti. Rezultat je film, ki
sicer pritegne gledalca, a mu vseeno ne da veliko. Igor Harb

Pošasti, ki jih preprosto morate vzljubiti

Prepričljiv in zanimiv slovenski film

Hvalnica Parizu, ki gledalcu ne da veliko
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