
Revni milijonar
Slumdog Millionaire. Koprodukcija, 2008. Režija: Danny Boyle,
Loveleen Tandan. Igrajo: Dev Patel, Freida Pinto, Tanay Chheda,
Ashutosh Lobo Gajiwala. Kriminalna romantična drama.

Absolutni zmagovalec
letošnjih oskarjev si je
nedvomno zaslužil vse

nagrade. Zgodba je odlična in uspe prav neverjetno vplesti življenjsko
zgodbo glavnega junaka v vprašanja in odgovore na kvizu Lepo je biti
milijonar. Če se povsem na začetku še zdi, da je vpletanje ljubezenske
usode v zgodbo o trdem odraščanju v mumbajskem slumu nekoliko po-
sladkano, pa se film tako dobro razvije, da gledalca prepriča. In navdu-
ši. In pretrese. In razveseli. In očara.
Režiser Danny Boyle je poznan predvsem po enem najbolj kultnih fil-
mov devetdesetih, Trainspottingu, uspešno se je poskusil tudi v žanrskih
filmih, kot so otroški Milijoni, grozljivka 28 dni kasneje … in ZF spek-
takel Sončna svetloba. A z Revnim milijonarjem se je presegel. Uspelo
mu je posneti epsko zgodbo običajnih ljudi. Dodaten presežek je igra.
Za skoraj vse njegove dosedanje filme je bila značilna izjemno kakovo-
stna in znana zasedba z imeni, kot so Ewan McGregor, Cillian Murphy in
Leonardo DiCaprio, a tokrat je zbral same mlade, neznane igralce in ce-
lo otroke ter na film ujel prepričljivejšo igro, kot jo najdemo v večini
hollywoodskih uspešnic. Hkrati je Revni milijonar doslej nepredstavlji-
vo zlitje dveh različnih kinematografij, ki deluje na ravni tematik, likov,
igre in seveda glasbe, pri čemer izpostavlja najboljše iz obeh svetov, a ne
izpusti ničesar.

Zaslužen zmagovalec oskarjev

Varuhi
Watchmen. Koprodukcija, 2009. Režija: Zack Snyder. Igrajo:
Patrick Wilson, Jackie Earle Haley, Malin Akerman. ZF-triler.

Varuhi so film za nav-
dušence nad stripo-
vskimi junaki. Popra-
vek, za odrasle navdušence nad stripovskimi junaki. Ne toliko zaradi
precejšnje količine nasilja v filmu kakor zaradi kompleksne zgodbe, pol-
ne postmodernih referenc na stripe, literaturo in zgodovino. Film je na-
mreč postavljen v vzporedno resničnost našega sveta, v kateri so zama-
skirani heroji del vsakdanjika, svet pa je na robu jedrske vojne med
ZDA in Sovjetsko zvezo.
Film je odlično posnet z neverjetnimi posebnimi učinki (predvsem je
spektakularna otvoritvena špica) in kostumografijo, pri čemer na tre-
nutke povsem natančno sledi stripovski grafiki izvirnika. Nekoliko več
težav ima film s trenutki, ki niso bili narisani v stripovsko sličico, pri teh
občasno izgubi tempo. Težave povzroča tudi igra, predvsem je precej
slaba Malin Akerman v vlogi Silk Spectre. Vendar se film za to odkupi z
odlično igro Jackija Earla Haleyja v vlogi Rorschacha, enega bolj zani-
mivih filmskih likov sploh.
Zgodba je napeta, čustvena in pretresljiva, vendar bo težko pritegnila
gledalce, ki jim stripovski junaki niso blizu oziroma niso pripravljeni
sprejeti sveta, toliko drugačnega od našega. A če se prepustijo svetu Va-
ruhov, lahko pričakujejo nepozabno filmsko doživetje.

Za ljubitelje stripovskih junakov

Prehod
Prehod. Slovenija, 2009. Režija: Boštjan Palčič. Igrajo: Jure
Ivanušič, Iva Krajnc, Anita Kravos, Matjaž Tribušon, Svetozar
Cvetković. Parapsihološki triler.

Slovenski filmi redko
zapustijo žanrsko udo-
bje socialne drame in

tudi, ko se za to odločijo, obstaja velika nevarnost, da bo rezultat polo-
mija. Ali pa vsaj nedodelan in pozabljiv film. In v to nišo se nekako uspe
uvrstiti tudi Prehodu. Zgodba nekoliko presega zmogljivosti slovenske-
ga filma, predvsem scenaristov, saj zajema skrivnostno organizacijo, ki
očitno poskuša zavladati svetu z nekakšno telepatijo, revnega slikarja,
ostrostrelnega atentatorja, (namišljeni) vrh italijanske politike, seks, in-
trige in slike. Glavni junak Vlado (Jure Ivanušič) je slikar. Ta na svoji
razstavi spozna fatalno žensko Tanjo (Iva Krajnc), ki jo je prej že nasli-
kal (v resnici je na sliki zombijevska različica Tanje). Sledi ji v Trst in hi-
tro se začne vključevati v skrivnostno organizacijo ZOM, kjer članom
obljubljajo razsvetljenje in zdravje (precej podobno scientologiji).
Kljub pomanjkljivostim je avtorjem Prehoda treba priznati pogum, da
so se lotili tako drugačnega filma, pa tudi dobro igro. Pri njej so mote-
či samo naglasi, saj naj bi bili nekateri liki Angleži ali Italijani, a vseeno
zvenijo kot Slovenci, ki govorijo tuj jezik.

Zanimiv poskus žanrskega filma

Strastna zapravljivka
Confessions of a Shopaholic. ZDA, 2009. Režija: P.J. Hogan.
Igrajo: Isla Fisher, Hugh Dancy, Joan Cusack, John Goodman,
John Lithgow. Komedija.

Strastna zapravljivka je slab film.
Glede na napovednik in zgodbo
bi morda lahko pričakovali nekaj
podobnega Hudičevki v Pradi ali
Dobrim mrham, vendar je to odvi-
sno od tega, koliko smo pripra-
vljeni raztegniti pojem »podob-
no«. Isla Fisher igra Rebecco, za-
svojenko z nakupovanjem, ki
ugotovi, da ima dobrih 16 tisoč
dolarjev dolgov na kreditnih kar-
ticah in je ravno izgubila službo.
Novo službo si najde v finančnem
(varčevalnem) časopisu, kjer piše
kolumne o lažjem razumevanju
financ. A njena temna skrivnost je
tik na tem, da se razkrije.
Rebecca in njeni dolgovi so meta-
fora za ZDA in finančno krizo. Za

to ni treba imeti doktorata iz primerjalne književnosti, ne, treba je
poslušati dialog, v katerem njen oče to dejansko pove. Zgodba ni
prepričljiva niti zanimiva. Glavna junakinja je neprijetna in nadle-
žna. Vsi drugi liki so še slabši. Poskusi čustvenosti niso niti plehki;
plehkost bi namreč bil dosežek. Poskusi komičnosti so na trenutke
sicer uspešni, vendar so večinoma pod ravnjo Telebajskov. Strastna
zapravljivka je film, ki se ga je bolje izogniti.

Slaba kopija Hudičevke
v Pradi. Zelo slaba.
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Ocenjuje Igor Harb
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