
Božična pesem
A Christmas Carol. ZDA, 2009. Režija:
Robert Zemeckis. Glasovi: Jim Carrey, Colin
Firth, Robin Wright Penn, Gary Oldman,
Ryan Ochoa. Animirani film.

Božična pesem Charlesa Dickensa je ena naj-
bolj znanih božičnih zgodb in je pristala na
filmskih platnih že neštetokrat. Nazadnje letos
v romantični komediji Vse moje bivše. A ta ra-
zličica se trudi biti čim bolj zvesta Dickensove-
mu izvirniku, tako da je dogajanje res posta-
vljeno v London 19. stoletja. Scroogea in vse
tri duhove, ki ga obiščejo na božični večer,
upodobi vsestranski komik Jim Carrey, ki
kljub animaciji, s katero so prekriti igralci, vse-
eno na trenutke preveč izstopa. Animacija je
narejena z isto tehniko kot Zemeckisova prej-
šnja filma Polarni vlak in Beowulf, vendar je
tokrat, vsaj za nekatere vloge, precej izboljša-
na. Poudarek na 3D je še večji kot pri teh dveh
filmih, sploh pri akcijskih delih zgodbe in za-
četni sekvenci. K sreči pa so, v nasprotju z Be-
owulfom, tokrat tudi podnapisi v 3D. Zgodba
je zvesta izvirniku, vključno z bolj strašljivimi
in bizarnimi deli. Tako film ni povsem prime-
ren za majhne otroke, saj jih lahko prestraši ali
pa vsaj staršem naloži zvrhan koš razlag. Kljub
temu je film vseeno predvsem pozitiven in tre-
ba je priznati, da ima zgodba tudi danes tako
potrebno moralno sporočilo.
Ocenjuje Igor Harb

Martin Jošt, Domžale
»Pričakoval sem, da bo to film za otroke. Pa niti ni,
kajti vsebina je kar resna. Film me je pozitivno pre-
senetil.«

Kristina Karlatec,
Šmartno pod Šmarno goro
»Super film. Najbolj mi je bila
všeč božična vsebina in to, da
je posnet tudi v 3D-tehniki.
Ker rada gledam božične fil-
me, se mi sploh ne zdi, da ga
vrtijo prezgodaj.«

Tina Žitnik, Ljubljana Vič
»Dober film. Še posebno mi je bil všeč Jim Carrey,
ki je res dober komedijant. Zelo komično predsta-
vlja določene junake in zato ga je užitek gledati.«

Žena popotnika
v času
The Time Traveler's Wife. ZDA, 2009.
Režija: Robert Schwentke. Igrajo: Eric Bana,
Rachel McAdams, Ron Livingston, Hailey
McCann, Philip Craig. Romantična drama.

Žena popotnika v času je zgodba o ljubezni,
ki presega vse. Film tako kot roman, po kate-
rem je posnet (in je na voljo tudi v slovenšči-
ni), se od klasikov romantične (melo)drame
razlikuje po znanstvenofantastičnem elemen-
tu, ki je osnova tako za ljubezenske težave pa-
ra, pa tudi vzrok za to, da se sploh srečata.
Henry (Eric Bana) ima posebno gensko bole-
zen, ki ni nikoli posebej razložena, a zaradi
katere se nenadoma nenadzorovano pojavi v
drugem času. Preprosto izgine in se pojavi ne-
kje (nekoč?) drugje. Nekega dne spozna dekle
Clare (Rachel McAdams), ki mu razloži, da
ga pozna že od otroštva in da ga že od nekdaj
ljubi. Henry, ki je sicer povsem nezadovoljen
s svojim življenjem, tako ugotovi, da ga čaka
čudovita prihodnost, a Clare se še ne zaveda,
koliko življenja bo preživela v čakanju.
Film je zelo dobro posnet in odigran, kar da
romanci izjemno kredibilnost, večjo kot npr.
večini romantičnih dram z Richardom Gerom
(Viharna noč, Jesen v New Yorku). Tudi s
stališča znanstvene fantastike film »drži vodo«
in je konsistenten, vendar je zaradi romantič-
ne osnove morda za tovrstno občinstvo neko-
liko manj zanimiv. Po drugi strani pa fanta-
stičnost zgodbe ne bi smela zmotiti večnih ro-
mantikov.

Veliko romantike, malo ZF

Osebna prtljaga
Slovenija, 2009. Režija: Janez Lapajne. Igrajo:
Nataša Barbara Gračner, Brane Završan, Tjaša
Železnik, Grega Zorc, Nina Rakovec, Boris
Cavazza. Kriminalka/drama.

Za slovenski film pregovorno velja, da se pre-
več posveča socialnim in osebnim dramam,
premalo pa zanimivim zgodbam. Filmu Oseb-
na prtljaga uspe združiti oboje in zraven ponu-
di še osupljivo kinematografijo, odlično igro
in družbeno kritiko. Žal film v zadnji tretjini
izgubi precej tempa, kar nekoliko pokvari
odličen vtis. Zgodba se osredotoči na dokaj
premožno in na videz srečno družino, v kateri
se začne idila krhati, ko sinovo dekle začne za-

peljevati njegovega očeta. Njuna romanca pri-
vede do uničujoče katastrofe, ki se nikakor ne
preneha stopnjevati. Liki so dodelani in so ste-
reotipni in življenjski hkrati, k čemur pripo-
more tudi odlična igra. Najbolj izstopa Nataša
Barbara Gračner v vlogi posesivne matere in
uspešne podjetnice Mojce, ki proti koncu fil-
ma postaja vse bolj grozljiva. Kadri so pogosto
postavljeni kot slike, bodisi portreti bodisi kra-
jine, ki nekaj kratkih trenutkov stojijo in se na-
to zaženejo v gibanje, kar (vsaj v prvi polovici
filma) odlično določa tempo dogajanja in do-
daja premore, ko so potrebni. Glasba v filmu,
večinoma zborovska, je zelo profesionalno
izvedena in mojstrsko vključena v dogajanje.
Pri Osebni prtljagi je vsekakor treba omeniti še
t. i. »buteljčno« distribucijo filma, ki ga je mo-
goče videti zgolj v ljubljanski Kinoteki ob če-
trtkih zvečer. Projekcije z gosti so načrtovane
za druge kraje po Sloveniji v naslednjem letu.

Drama z odlično kinematografijo
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Zvesto izvirniku in nekoliko bizarno

glas ljudstva
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