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10 / recenzije: kino

4 bratje
Four Brothers. ZDA, 2005. Režija: John Singleton. Igrajo: Mark
Wahlberg, Tyrese Gibson, André Benjamin, Garrett Hedlund.
Akcijski triler.

John Singleton, režiser, ki je z bistroumnim prvencem Fantje iz so-
seščine (1991) odlično načel problematiko črnskih getov in sprožil
plaz neštetih posnemovalcev, se vrača v geto, tokrat v družbi štirih
bratov. Toda zgodba o tem, kako bodo štirje posvojeni bratje ma-
ščevali nenaključno usmrtitev matere oziroma svetnice, ki jih je po-
svojila v zgodnji mladosti, zaostaja za tistim, kar nam je Singleton
stregel na začetku svoje ustvarjalne poti. Pred nami je premočrtna,
testosteronska, zelo bushevsko naravnana maščevalna odisejada šti-
rih bratov, ki deluje po principu najprej streljaj, potem sprašuj. Kot
si lahko predstavljate, film, v katerem junaki v imenu pravice pobi-
jejo in uničijo vse, kar jim stoji na poti, ni ravno navdih za poduho-
vljanje. In čeprav se trudijo, da bi na svojem križarskem pohodu
prekašali tako Charlesa Bronsona kot The Rocka, večinoma bolj
spominjajo na patetično fantovsko skupino, ki namesto mikrofonov
maha s svetlikajočimi se pištolicami.

Odgrobadogroba
Slovenija, 2005. Režija: Jan Cvitkovič. Igrajo: Gregor Baković,
Drago Milinović, Sonja Savić, Mojca Fatur. Črna komedija.

Novi film Jana Cvitkoviča se zazre v anatomijo verjetno najtežjega
svetovnega filmskega žanra, poznanega domači populaciji tudi kot
slovenski film. Težko boste namreč našli bolj slovenski film, kot je
ta Cvitkovičev. Samomorilskost, incest, ščepec alkoholizma, sadi-
zem, apatija, nasilje v družini, melanholija in pritajeno flirtanje s
smrtjo, vse je tu. Toda Cvitkovič pri svojem prikazu kolekcije slo-
venskih patoloških cvetk koplje globlje, bolj premišljeno, bolj srčno
in bolj duhovito kot drugi. Zvesto sledeč svojemu rokopisu, v kate-
rem uporablja dolge, večinoma statične kadre, in ves čas v iskanju ti-
ste idealne točke zrenja, se Janu drugič posreči ujeti tragikomično
plat življenja, ki ga obkroža. V tej sapi zajame vse, od tišine do hru-
pa, od nasilja do ljubezni, od samomora do volje po življenju. Eni ga
primerjajo z Akijem Kaurismäkijem, drugi iščejo vzporednice z Ji-
mom Jarmuschem, dejstvo pa je, da je Cvitkovič le okrepil vero va-
se, v svoje filme in hkrati utrdil svoj avtorski rokopis, ki najde veliko
več navdiha v samem življenju kot v filmih, ki jih je videl.

Pogumni izlet v osrčje slovenskih fobij

Nočni let
Red Eye. ZDA, 2005. Režija: Wes Craven. Igrajo: Rachel
McAdams, Cillian Murphy, Brian Cox. Triler.

Režiser Wes Craven, ki nas je nedavno razočaral s Prekletimi, jalo-
vim poskusom, da bi volkodlakom povrnil nekdanji blišč in trepet,
tokrat poskuša popraviti vtis. Zaman. Zgodba o hotelski upravnici
in profesionalnem svobodnjaškem ugrabitelju bi bila morda dobra
za romantično komedijo. Toda Craven, poznan tudi kot mojster
hororja, tokrat odpotuje v smeri psihološkega trilerja, v katerem ži-
vljenje očeta hotelske upravnice visi na telefonski nitki. Pohvalna so
režiserjeva prizadevanja, da bi premostil vse pasti mikrolokacijskega
trilerja na letalu in kljub temu naredil vsebinsko prečiščen celove-
černi izdelek. Toda preobrazba prijaznega sopotnika v surovega
ugrabitelja je preveč predvidljiva, odnos med hotelsko uslužbenko
in njenim očetom preplitev, trepetanje ob političnem atentatu daleč
od sapojemajočega, da ne govorimo o dialoških dvobojih, ki bi jih le
težko imenovali sočne. Tako nam ostane zgolj mišelovka z vnaprej
določenim izidom.

Ne dovolj tehten razlog za polet

Rad mora imeti pse
Must Love Dogs. ZDA, 2005. Režija: Gary David Goldberg.
Igrajo: Diane Lane, John Cusack, Elizabeth Perkins, Dermot
Mulroney. Romantična komedija.

Zaradi spletnih čarovnij trčita drug ob drugega nedavno ločena Di-
ane Lane in šarmantni, nekoliko mlajši John Cusack. Kljub zače-
tnim iskricam in ujemanju sledi neizogiben hollywoodski romantič-
ni pingpong, ko junaka izmenično izživljata vsak svoje poljubezen-
ske travme. Film, v katerem Cusack do onemoglosti ponavlja tezo,
da lahko nekoč ranjeno srce, potem ko se zaceli, samo še bolj ljubi,
se povsem zadovolji s sproščeno televizijsko držo. Toda lahkotnost
kmalu dobi vonj po banalnosti in pretirani sladkobi, film pa se poda
po avtopilotiranih brzicah naravnost do neutrudnega cmizdrenja ob
gledanju Dr. Živaga. Še dobro, da na poti zaužijemo nekaj odličnih
dialoških partij in posrečeno igralsko zasedbo.

Strel v prazno

Kako z računalniškim klikom do sanjskega partnerja? Zabavno.
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