
Irena Veselko iz Ljubljane

»Majo Weiss sem doslej poznala le
po imenu. Film mi je bil zelo všeč,
in sicer zato, ker te je zapeljal v
zgodbo, kjer si se izgubil v labirintu.
Tudi vsi igralci so mi bili zelo všeč.«

Maja Brecelj iz Ljubljane

»Super film, precej realističen z za-
nimivo idejo. Izjemna igralska za-
sedba: vedno, kadar gledam Samo-
borja, uživam, in tudi vsi drugi so
odlični. Prejšnji film režiserke pa
sem žal zamudila.«

Boštjan Berlot iz Nove Gorice

»Zelo pozitivno presenečenje. Do-
slej nisem bil fan slovenskih filmov.
Všeč mi je bila razgibanost, film te
pripravi, da se na trenutke počutiš
slabo, na trenutke ti je nerodno, na
trenutke bi pobegnil ven, v nasle-
dnjem trenutku pa se spet smeješ.«
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Instalacija ljubezni
Slovenija, 2007. Režija: Maja Weiss.
Igrajo: Bernarda Oman, Igor Samobor,
Desa Muck, Andrej Rozman Roza.
Romantična drama.

Novi film režiserke Maje Weiss najde navdih
v konstruktu, instalaciji, resničnosti znotraj
resničnosti in spretnem manipuliranju ter
prepletanju stvarnosti in fikcije. Toda gleda-
nje filma še zdaleč ni tako zapleteno, kot se sli-
ši. Ravno nasprotno. Instalacija je bistroumna
satira s poletno sapico, prepolna fantastičnih
lokacij, osupljivih poletnih barv, puhti in di-
ha z zanosom španskih filmov ter nosi vso tra-
gikomičnost svoje junakinje. 45-letna Mojca
je dobro ohranjena gospodinja na robu živč-
nega zloma, ki jo mož vara, otroci ne upošte-
vajo in ki uteho poišče v zapravljanju moževe-
ga denarja, obujanju starih ljubezenskih afer
in iskanju prave umetnosti. Maja Weiss se z
Mojco spretno sprehodi skozi katalog sodob-
ne iluzije sveta. Obsedenost z videzom, dirka
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s časom, boj proti gubam, neusahljiva lakota
rumenega tiska, tranzicijska bitka za premo-
ženje, razpad družinskih celic in neutrudno
lovljenje tiste nepotešljive potrebe po lastnem
ugodju – vse je tu. Rezultat je lahkoten, sila
zabaven, odlično posnet, hkrati pa dovolj ob-
čutljiv, ravno prav navihan, absurden in od-
štekan portret sveta, ki ne loči več med iluzijo
in resničnostjo in ki čustveni vrhunec lahko
doživi le, ko je vanj usmerjeno oko kamere.

gledalci o filmu Instalacija ljubezni

Navdihujoča satira sodobne Slovenije.

Elizabeta: Zlata doba
Elizabeth: The Golden Age. VB, 2007.
Režija: Shekhar Kapur. Igrajo: Cate
Blanchett, Clive Owen, Geoffrey Rush,
Jeremy Barker. Zgodovinska drama.

Z visokimi položaji prihajajo tudi velike odgo-
vornosti. Na svoji koži je to občutila angleška
kraljica Elizabeta I (Cate Blanchett), ki se je v
16. stoletju spopdala z družinskimi izdajami in
vdorom španskega fundamentalističnega kato-
licizma. Zgodovinska drama razkriva, da se je
še najbolj silovita bitka bila v sami Elizabeti.
Film namreč spretno izriše portret ženske, bo-
jevnice in kraljice, ki je bila ves čas razcepljena
med potrebami in dolžnostmi. Cate Blanchett

vrhunsko ponotranji lik kraljice, ki mora zati-
rati svojo ženskost, zato da bi kraljevina ostala
neomajna. Ko na njen dvor stopi drzni pusto-
lovec Raleigh (Clive Owen), njena notranja
bitka postane še bolj silovita. Vrhunsko odi-
gran, briljantno posnet in spektakularno spro-
duciran portret kraljice nas zelo filmično vrže v
viharno dobo, Cate Blanchett pa poskrbi, da
scenaristične luknje ostanejo prikrite.
Ocenjuje: Dražen Štader

Mati naroda. Razkošno in emocionalno.

Nadzor
Control. Koprodukcija, 2007. Režija: Anton
Corbijn. Igrajo: Samantha Morton, Sam
Riley, Alexandra Maria Lara. Glasbena
drama.

Imel je kulten bend, živel je hitro in umrl je
mlad. Ian Curtis, pevec legendarne postpanko-
vske rockovske skupine Joy Division, je dosle-
dno izpolnil vse zapovedi prave rockovske iko-
ne in se je s samomorom pri rosnih 23 letih na
predvečer prve ameriške turneje za vekomaj
vpisal med legende sveta glasbe. Vso fotoge-
ničnost, atmosferičnost in mrzličnost tega
benda je v svojem filmskem prvencu z zano-
som in navdihom ujel vplivni nizozemski roc-
kovski fotograf Anton Corbijn, poznan po svo-
jem delu z velikani U2, Depeche Mode. Brez
velikega hrupa, toda z veliko tenkočutnosti in
premišljene črno-bele filmske estetike izrisuje
dvotaktno življenje Iana Curtisa. Curtis je bil
razpet med dnevno službo in nočnimi koncer-
ti, med naklonjenostjo do prepovedanih sub-
stanc in neozdravljivo epilepsijo, med potrebo
po družinskem življenju in nezmožnostjo pre-
kinitve zunajzakonskega ljubezenskega raz-
merja. In v tem kroničnem razkolu se je poro-
dila neusahljiva potreba po nadzoru, ki mu je z
vsakim nastopom in z vsakim novim koma-
dom čedalje bolj polzel iz rok. Pred nami je hi-
pnotičen, vrhunsko posnet film, ki nam zleze
pod kožo in v ušesa.

Magnetičen biografski rockovski film.

Postreli jih
Shoot 'Em Up. ZDA, 2007. Režija:
Michael Davis. Igrajo: Clive Owen, Monica
Bellucci, Paul Giamatti. Komični triler.

Se morda še spomnite akcijske klasike Johna
Wooja Kruti policaj, v kateri se Chow Yun Fat
znajde z dojenčkom sredi navzkrižnega
ognja? No, potem bo dovolj, če rečemo, da
novi stripovsko začinjeni akcijski stampedo
ta prizor razpotegne na celovečerni format.
Že v prvih sekundah Clive Owen nehote pre-
vzame skrb za osirotelega dojenčka in v hipu
postane najbolj nevarna varuška na svetu. Za
njim, dojenčkom in prostitutko z bujnim
oprsjem (oh, ta Monica Bellucci) se poda no-
vodobna korporativna Amerika na čelu z ge-
nialnim Paulom Giamatijem. Neusahljivi
maraton za dojenčka gre onstran očitnega,
estetiki Johna Wooja dodaja vrtoglave po-
speške in množične pokole negativcev spre-
meni v salve smeha. Briljantno koreografira-
na detonacija ni le kaskaderska lobotomija,
temveč tudi zelo zabavna oda očetovstvu, po-
zabljenemu materinstvu in upanju, da na
otrocih še vedno svet stoji.

Akcijski film za očete

ppppp ppppp ppppp


