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Hallam Foe
VB, 2007. Režija: David Mackenzie. Igrajo: Jamie Bell, Sophia
Myles, Ciaran Hinds, Jamie Sives, Maurice Roeves, Ewan Bremner,
Claire Forlani. Komična drama.

Hallam Foe bi lahko poimenovali tudi Billy Elliot sedem let pozneje.
Jamie Bell je namreč v Hallam Foeju tako kot prej v Billyju Elliotu
otrok iz neurejene družine. Živi na severu Anglije in skuša preboleti
materino smrt, za katero pa tokrat krivi očeta in seksapilno in prera-
čunljivo mačeho. V vsakem njunem pogledu vidi prevaro, v vsaki nju-
ni besedi zaroto, v vsakem njunem dejanju zamolčani umor. In zato ne
preseneča, da čuti nevzdržno potrebo po kljubovanju, po ekshibicio-
nizmu in ne nazadnje po skritem opazovanju parov med seksom. Vo-
ajerizem je namreč postal njegov modus vivendi. Film o iskanju izgu-
bljene matere je v enaki meri film o iskanju izgubljene identitete. Jamie
Bell se z zanosom, mehkobo in navdihom predaja hvaležni vlogi, ki z
občutkom spremlja proces prebolevanja izgube in obračunavanja z li-
bidom. In tukaj ves čas hodi po tanki črti. Med likom, ki raje gleda
seks, kot da bi sam seksal, med likom, ki raje obsoja druge, kot da bi se
spopadel s samim seboj, in ki v popolni ženski lahko vidi zgolj kopijo
svoje matere. Rezultat je ravno prav stilizirana osebna odiseja.

Billy Elliot – voajeristična različica.

Varuškin dnevnik
Nanny Diaries. ZDA, 2007. Režija: Shari Springer Berman,
Robert Pulcini. Igrajo: Scarlett Johansson, Laura Linney, Paul
Giamatti, Nicholas Nicholas Reese Art. Komedija.

Scarlett Johansson je Annie Bradock, nekoliko zblojena 30-letnica
iz New Jerseyja, ki se sooči s krizo identitete. Ko pride na razgovor za
službo, namreč otrpne, ker ji ne uspe najti ustreznega odgovora na
preprosto vprašanje: Kdo je? Zato se odloči, da bo svojo razrvano
identiteto poiskala kot varuška pri premožni newyorški družini.
Mary Poppins v seksi podobi, Bridget Jones v New Yorku, Seks v
mestu za vse tiste z
materinskimi vzgibi –
Varuškin dnevnik
skuša biti vse to in še
več. Od fantazijske
pravljice, v kateri
Scarlett preletava
New York z namišlje-
nim dežnikom, do
new-age zgodbe o
iskanju svoje identite-
te in še ene moralke
na temo odsotnih
staršev. Sodobna po-
pvzgojiteljska pravlji-
ca, kjer samska Scarlett v osrčju New Yorka namesto enega najde ce-
lo dva primerna moška, nikoli ne seže onstran posladkano simpatič-
nega. Mantro, da so otroci naše največje bogastvo, da se ljubezni in
sreče ne da kupiti, ponavlja tako mehanično, reklamno in sprogra-
mirano, da ji na koncu komaj verjamemo.

Bridget Jones v vlogi varuške.

Petelinji zajtrk
Slovenija, 2007. Režija: Marko Naberšnik. Igrajo: Primož Bezjak,
Vlado Novak, Pia Zemljič, Dario Varga, Janez Škof, Severina
Vučković. Romantična drama.

Prvenec scenarista in režiserja Marka Naberšnika nas odpelje v Gornjo
Radgono, v 90. leta prejšnjega stoletja in v delavnico nepoboljšljivega
jugonostalgičnega avtomehanika Gajaša (Vlado Novak). In prav v tej
delavnici se zasidra vajenec Djuro (Primož Bezjak), ki pri dobrosrčnem
mehaniku trči ob slovenski mikrokozmos: v lokalno lepotico Bronjo
(Pia Zemljič), poročeno z lokalnim barabinom (Dario Varga), in v štiri
lokalne brezdelneže, ki večji del svojega časa preživljajo ob igranju taro-
ka, degustiranju alkoholnih zvarkov in premlevanju življenjskih resnic.
Film, narejen po predlogi istoimenskega romana Ferija Lainščka, odlič-
no ujame posttranzicijsko stvarnost ruralne Slovenije devetdesetih.
Marko Naberšnik ustvari premišljen ritem, ki pušča dovolj prostora za
igralske kreacije, hkrati pa ves čas skrbi za fluid in dramsko kompak-
tnost zgodbe. In zato se z lahkoto ujamemo v mrežo malih človeških
hrepenenj in sanjarjenja o boljšem jutri, ki jih z zanosom izrišejo sila
prepričljivi igralski performansi, na čelu z Vladom Novakom, Pio Ze-
mljič in Davorjem Janjićem. Petelinji zajtrk je mali film z velikim ob-
čutkom.

Svetla plat slovenskega filma.

Nevidno zlo 3
Resident Evil: Extinction. Koprodukcija, 2007. Režija: Russell
Mulcahy. Igrajo: Milla Jovovich, Oded Fehr, Ali Larter, Iain Glen. ZF
grozljivka.

Konec sveta je tu,
množice zombijev stra-
šijo po opustošeni Ze-
mlji, gigantske korpo-
racije vladajo prežive-
lim v podzemski kata-
kombah, edino upanje
za civilizacijo, kot smo
jo poznali nekoč, je
Milla Jovovich v podo-
bi neustrašne bojevnice
Alice. Tretja filmska
instalacija zombijevske
računalniške igrice je
vnovična potrditev, da
je razlika med igricami in velikim platnom čedalje manjša. Nevidno zlo
ima namreč manj zgodbe kot sama igrica, pred nami se odvrti še ena pa-
rada slabo kostumiranih, napol patetičnih zombijev, kjer Millo Jovo-
vich klonirajo iz sekvence v sekvenco, zato da bi lahko pobijali tolpe ne-
gativcev v nedogled in še naprej. Film, kjer hipermontažni ritem gledal-
cu ne pušča prostora ne za premislek ne za občutke, je kot eden tistih
matricomatičnih replikantov, v katerih je ubijanje zombijev in drugih
zlikovcev videti kot modna revija, ki ji kraljuje Milla v vseh svojih klo-
niranih preoblekah in preobrazbah. Film, ki ostane zgolj na ravni hiper-
stiliziranega videospota.

Prenapeti matricomatični mutant.
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Ocenjuje Dražen Štader


