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Fantom iz opere
Phantom of the Opera. ZDA/VB, 2004. Režija: Joel Schumacher.
Igrajo: Gerard Butler, Emmy Rossum, Patrick Wilson, Alan
Cumming, Minnie Driver, Miranda Richardson. Glasbena drama.

Muzikal Andrewa Lloyda Webbra, ki je nastal po istoimenskem roma-
nu Gastona Lerouxa, velja za najbolj dobičkonosen gledališki projekt na
svetu, ki se lahko pohvali s prihodkom več kot 3,2 milijarde ameriških
dolarjev. In kot da mu to ne bi bilo dovolj, se je Fantom odločil, da bo
vnovič pokukal na veliko platno. Tokrat pod režijsko taktirko Joela
Schumacherja, ki je svoje režijske spretnosti pilil tako rekoč v vseh ža-
nrih. Rezultat je visoko stilizirana baročna različica oddaje MTV Di-
smissed, kjer se dva krepostna možakarja potegujeta za naklonjenost no-
ve operne dive. Eden je princ teme, drug samo princ, odgovor na ugan-
ko, katerega bo diva izbrala, pa prepuščamo vam. Dveinpolurna vaja iz
opernega petja je visokoproračunsko posvetilo vsemu tistemu, proti če-
mur se je filmska umetnost že od nekdaj borila. Pretenciozna, slabo
uglašena, ponesrečeno monumentalna arija, ki zveni kot slabo zmešan
disneyjevski pojoči vložek, ki je v svoji vzvišenosti pozabil na spremem-
bo ritma, tišino, premolke in filmske monumentume. Film, v katerem
igralci pojejo, namesto da bi molčali, film, ki s svojo arhaičnostjo, mo-
notonostjo in ponesrečenostjo spet povzdigne Moulin Rouge na raven
mojstrovine, in film, ki s svojo samovšečno teatralično držo in nezno-
sno neskončnimi falzeti preizkuša meje filmske prožnosti na nepravi na-
čin.

Pretirano arhaičen Fantom, ki bi moral obtičati v zakulisju
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V Bratislavo na obisk k HIM
Res je, pevcu skupine HIM je ime Ville Valo. Zanj so glasovala pred-
vsem dekleta, ki bi ga v Bratislavi 10. septembra rada videla od blizu.
Vsi odgovori so bili pravilni, tudi tisti, ki so jih poslali redki fantje.
Srečo je žreb naklonil: Nataliji Dražil iz Brežic in Jasmini Krotič iz
Maribora. Prosimo, da se nam oglasita na telefonsko številko
01/47-37-321, da se podrobno dogovorimo za odhod iz Ljubljane.

Na dan z MTV
Devet dni po tem (10. septembra), ko bo začela oddajati jadranska
podružnica svetovne glasbene televizije MTV, bo v ljubljanskih Kri-
žankah ta dogodek počastila velika zabava s švedskimi rokerji The
Hives. Prihajale so vaše e-pošte in dopisnice, v katerih ste našteli po
dva člana ali več zasedbe Jacksass iz istoimenske oddaje na MTV
(Johny Knoxville, Bam Margera, Steve-O, Chris Pontius, Wee Man
...). Z Vikendom si bodo koncert brezplačno ogledali (vstopnice jih
bodo čakale na koncertni blagajni na dan koncerta): Igor Lukež,
Maša Djinuljski, Tomaž Hiti iz Ljubljane, Tomi Ulčnik iz Zreč,
Vojc Drašček iz Količevega, Katarina Vidic iz Kranja, Sandra Perko
z Rakeka, Uroš Koplan, Klemen Benček z Vira, Maca Majcen iz
Šentjurja, Primož Podobnik iz Cerknega, Ksenija Česnik iz Spo-
dnje Idrije, Roman Učakar iz Domžal, Miha Deniša iz Litije, Maja
Zrim iz Mengša. Kateri od teh petih bodo imeli srečo, da se bodo s
člani skupine The Hives srečali tudi osebno, bomo sporočili priho-
dnjič.

Slepilo
Slovenija, 2005. Režija: Jan Bilodjerič. Igrajo: Dejan Lendvaj,
Kaja Bilodjerič, Samo Rumež, Andrej Krček. Drama.

Da je heroin boljši od seksa, nevarnejši od alkohola in smrtonosnejši
od kobre, dokazuje tudi novi slovenski film Slepilo. Tako se nam zavr-
ti začaran krog ljubezenskega para Tadeja in Lane, kjer si Lana v po-
skusu, da bi Tadeju dokazala, da se heroinu zlahka upre, tudi sama
spusti šus v žilo. Garažno zorkestriran celovečerni prvenec pod »one
man bend« taktirko Jana Bilodjeriča (scenarist, režiser, direktor foto-
grafije, montažer) se lahko pohvali z željo, da bi bil pristen, neposre-
den, urgenten in alarmanten. Glavni lik Tadej je dovolj patološki v
svoji odvisniški predanosti, dekle vizualno prepričljivo v portretiranju
heroinske shujševalne kure, portret zamolkle blokovske soseske posre-
čen. Toda onstran vzgojno ozaveščujočega sporočila film ne seže. Sle-
pilo stopa po preverjeni žanrski poti (Rekviem za sanje), poleg tega so
se z odvisnostmi v novem valu slovenskega filma borili že številni, med
drugimi tudi Slepa pega ter Kruh in mleko, ter ducat televizijskih doku-
mentarcev, med njimi odličen Tisti, s katerimi ste nas strašili, ki je na-
stal pod scenarističnim okriljem Braneta Završana. Vse to nas pripelje
do postaje Zoo in neizogibnega komentarja: že videno.

Gospod in gospa Smith
Mr. and Mrs. Smith. ZDA, 2005. Režija: Doug Liman. Igrajo: Brad
Pitt, Angelina Jolie, Vince Vaughn, Adam Brody. Akcijska
romantična komedija.

Ko je svetovna javnost izvedela, da se Brad Pitt ni mogel upreti skušnja-
vi med snemanjem s fatalko Angelino in da se je zaradi tega ločil od svo-
je Jennifer, so producenti nazdravili, kajti boljše reklamne kampanje si
ne bi mogli poželeti. Zato ne preseneča, da je akcijska limonada, v kate-
ri po petih letih zakona zakonca Smith ugotovita, da je njuno spolno ži-
vljenje začelo šepati in je potrebno popestritve, napolnila dvorane. Ne
samo da se senzacij lačnemu občinstvu rolata dve zgodbi hkrati, tista iz
rumenega tiska in tista na platnu, temveč je tudi ena preslikava druge.
Streljanja, noži, praskanja, mlatenja tokrat niso več v tipični akcijski
funkciji, kako uničiti svojega nasprotnika, temveč zgolj v funkciji spol-
ne predigre. In več bolečine in trpljenja kot ju povzročita drug druge-
mu, boljši in mogočnejši je njun orgazem. Tako nastane svojevrstni
Klub golih zakoncev Smith, ki je kljub pomanjkanju premišljenih sce-
narističnih prebliskov še vedno dovolj zabavna pustolovščina.
Ocenjuje Dražen Štader

Rekviem za sanje. Slovenska različica.

Klub golih zakoncev Smith
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