
Žaga II
Saw II. ZDA, 2005. Režija: Darren Lynn Bousman. Igrajo:
Donnie Wahlberg, Shawnee Smith, Tobin Bell, Franky G, Glenn
Plummer. Triler/Grozljivka.

Obstajata dve vrsti nadaljevanj. Tista, ki so bila načrtovana že ob sa-
mem začetku, in tista, ki so se čudežno izrodila po uspehu prvenca.
Nadaljevanje uspešnice Žaga se na našo srečo uvršča v prvo katego-
rijo. Namreč dejstvo, da je prvenec s hudo posrečenim zaključnim
preobratom spretno zamolčal identiteto igrivega serijskega morilca
Jigsawa, ponuja dovolj vsebinskega zaledja, da nadaljevanje Žage ne
izzveni kot petorazredni franšizni izrastek. Film še bolj kot vpraša-
nje, koliko krvi ste pripravljeni preliti, zato da bi ostali pri življenju,
v prvi plan postavlja sporočilo, da je soočanje s smrtjo edini način,
da se spreobrnemo v nekaj boljšega (seveda pod pogojem, da preži-
vimo). V brezizhodno mesarsko klavnico, ki jo je genialno zorkestri-
ral za rakom oboleli serijski morilec, je tokrat ujetih osem na videz
naključnih žrtev. Glede na to, da v sobo spušča živčni plin, se vse
skupaj kmalu spremeni v zelo krvavi resničnostni šov, ki ga skupaj z
morilcem in policijskim oddelkom spremljamo prek računalniških
zaslonov. Bistroumno napisan scenarij, ki vseskozi poudarja misel,
da nas na poti k odrešitvi čakata neusmiljena bolečina in gnus, zato
opraviči naša pričakovanja in legitimno nadaljuje poslanstvo odlič-
nega prvenca.

Uglaševanje/Tuning
Slovenija, 2005. Režija: Igor Šterk. Igrajo: Peter Musevski,
Nataša Burger, Polona Juh, Tomi Janežič, Andraž Polič. Drama.

Prizori iz zakon-
skega življenja, slo-
venska različica.
On je državni ura-
dnik, ki ga kot ka-
kšnega kurirja po-
šiljajo na fantom-
ska opravila v Bru-
selj, ona pa zdolgo-
časena urednica
založbe. Poročena
sta, imata dve
hčerki in nimata si
več kaj povedati.
Peter Musevski in
Nataša Burger se
prebijata skozi kri-
zo srednjih let, kri-
zo zakona in krizo

sodobne Evrope, pri tem pa sanjarita o zunajzakonskih partnerjih,
bolj vznemirljivih službah, bolj divjem seksu in emocionalni bližini.
Novi film Igorja Šterka je brez dvoma visokostilizirana avdio-film-
ska izkušnja, ki se na nepretenciozen način zazre v nekaj zelo običaj-
nega, nekaj zelo vsakdanjega in obenem nekaj zelo izmuzljivega, kot
je kriza v zakonu. Šterk pri obravnavi kronične odtujitve med nave-
ličanima zakoncema vseskozi hodi po tenki črti med emocionalno
in vsebinsko praznino, med neizrečenim in nedorečenim, med
drobnimi življenjskimi izseki in pretkano izrisanim dramaturškim
lokom. Rezultat je temu primerno nekaj, kar obtiči vmes, med zelo
zdizajniranim in tenkočutnim izrisom vsakdana ter nečim, kar se
pretirano zanaša na to, da lahko gledalec dopolni vse tiste nenapisa-
ne koščke pripovedi.

Nekoliko nedorečena, a tenkočutna
ekskurzija v krizo srednjih let.

Cmok cmok, bang bang
Kiss Kiss Bang Bang. ZDA, 2005. Režija: Shane Black. Igrajo:
Robert Downey Jr., Val Kilmer, Michelle Monaghan, Corbin
Bernsen. Komedija/kriminalka.

Drobni tatič, ki pomisli, da bo lahko postal novi hollywoodski zvez-
dnik, njegova zelo seksapilna prijateljica iz otroštva, ki je svoje sanje, da
bi postala slavna igralka, zamenjala s priložnostnimi spolnimi odnosi, in
zasebni detektiv, ki se ne sramuje svoje ženske plati, se ujamejo v vrtinec
hollywoodskih zabav in skrivnostnih umorov mladih deklet. Črnohu-
morni newagevski film noir je režijski prvenec Shana Blacka, bolj zna-
nega kot scenarista akcijskih uspešnic Smrtonosno orožje in Poljub za
lahko noč. Shane tokrat najde navdih v populističnih šund detektivkah

Vsebinsko luknjasta, a seksi in komična detektivka.

iz petdesetih, kjer navidez nepovezana serija umorov deklet služi za po-
ligon sodobni ljubezensko začinjeni kriminalki. Žal pripoved, ki jo pi-
lotira samoreferenčni glas Roberta Downeyja Jr., kopica zelo obešenja-
ških filmskih situacij, propadli hollywoodski zvezdniki, razsute družin-
ske celice, profesionalni morilci in homoseksualni detektivi še niso do-
volj, da bi si film prilastil tarantinovske atribute. Film, poln scenaristič-
nih lukenj in odvečnih preobratov, je uspešen zaradi naravnega seksapi-
la bombastične Michelle Monaghan (kmalu jo bomo videli tudi v tre-
tjem nadaljevanju Misija: Nemogoče) in spretno napisanim sarkazmom,
ki jih je scenarist in režiser Black natrosil vsepovsod po malem.
Ocenjuje Dražen Štader

12 / recenzije: kino

Kakovostno žaganje.
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nagradna igra – nagradna igra – nagradna igra

Pozdrav iz Zaliva
Pravilni odgovor na nagradno vprašanje Katere države ležijo ob Perzij-
skem zalivu, ki smo ga zastavili v 685. številki Vikenda, se glasi: Iran,
Irak, Bahrajn, Kuvajt, Katar, Savdska Arabija in Združeni arabski emi-
rati. Med pravilnimi odgovori smo izžrebali naslednje nagrajence:
dnevnika dobita Urban Žnidaršič iz Selc in Živa Vujič iz Ljubljane,
vžigalnik Zippo dobi Sonja Šlibar iz Begunj, zapestnice Jarhead pa do-
bijo Tomi Ulčnik iz Zreč, Jasna Grgič iz Ljubljane, Mitja Topolovec
z Vrhnike, Srečko Rot iz Grahovega, Bogdan Rupnik iz Logatca, Jel-
ka Vrhunec - Topolovec z Vrhnike, Vinka Rajković iz Ljubljane, Bo-
jan Gros iz Mislinje, Nada Balažič iz Kranja in Janez Stopar iz Metli-
ke. Nagrade bomo poslali po pošti.


