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többet visszaadott volna hősnői világából, ha egyszerűen
szabadjára engedi benne őket,
hogy kiszabott pálya nélkül
brillírozhassanak világot jelentő deszkáikon.
VARRÓ ATTILA

Ízlés szerint fűszerezve
Quanto basta – olasz-brazil, 2018.
Rendezte: Francesco Falaschi. Írta:
Filippo Bologna, Ugo Chiti és Federico
Sperindei. Kép: Stefano Falivene.
Zene: Paolo Vivaldi. Szereplők: Vinicio
Marchioni

(Arturo),

Luigi

Fedele

(Guido), Valeria Solarino (Anna), Mirko
Frezza (Marione). Gyártó: Gullane
/ Notorious Pictures / Verdeoro.
Forgalmazó: Cirko Film Kft. Feliratos.
92 perc.

A

Skate Kitchen
Skate Kitchen – amerikai, 2018.
Rendezte és írta: Crystal Moselle.
Kép: Shabier Kircher. Zene: ASKA.
Szereplők: Rachelle Vinberg (Ca
mille), Jaden Smith (Devon), Elizabeth
Rodriguez (Anya), Dede Lovelace
(Janay), Nina Moran (Kurt). Gyártó:
Bow and arrow Entertainment /
Pulse Film. Forgalmazó: Mozinet Kft.
Feliratos. 100 perc.

A

kárcsak az amerikai tinik
gördeszkás szubkultúrája,
úgy a róluk szóló filmek alkotóköre is igen szűk, homogén
és férfi-domináns: a jelentős
alkotások többsége a New
Queer Cinemából indult indierendezősztárokhoz kötődik
(Lar
ry Clark, Gus Van Sant,
Bruce La Bruce) – így aztán a
Skate Kitchen duplán is jelentős
gender-vállalkozásnak számít.
A New York-i deszkások körében rangot kiharcoló lánycsapat történetét Crystal Moselle
rendezőnő vitte filmre, érezhető önreflektív párhuzamokkal: kamaszhősnője, Camille
számára a Skate Kitchen-gárda
nem csupán rég vágyott baráti
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kört és girl power harcostársakat jelent, de köztük végre
megmutathatja tehetségét és
szabadjára engedheti kreativitását a menő manhattani
skaterek férfipályáján.
Hasonlóan a bemutatkozást
jelentő The Wolfpack dokumentumfilmjéhez, Moselle ismét a New York-i utcákon talált
rá egy izgalmas mikroközösségre, amelynek életét előbb egy
12 perces kisfilmben örökítette
meg, majd egészestés játékfilmet kanyarított tagjai köré. A
Skate Kitchen mintha csak ennek a műfajváltásnak a küzdelmes krónikája lenne, egyfelől a
magukat alakító lányok hétköznapokból (fel)vett gördeszkás
életképeivel, másfelől a fikciós
konfliktust hordozó fotós-fiú
szálával (akit az egyetlen profi
színész, Will Smith fia alakít),
amely egyfajta laza narratívát
teremt Camille történetében.
Míg Moselle filmje az előbbi
terén kiválóan teljesít, gyönyörűen fényképezett, álomszerű deszkázásai és önfeledt
csaj-utópiájának eksztatikus
jelenetei Andrea Arnold vagy
Sofia Coppola legszebb pillanatait idézik, addig a fokozatosan
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kibontakozó és viszályt szító
love story mintha csak egyfajta
félszívvel végzett kötelező gyakorlat lenne a játékfilmes zsűri
kedvéért. A The Wolfpackben
Moselle még arról mesélt, hogyan tör ki szüleik csapdájából
egy fivércsapat a közös mániát
jelentő filmrajongás segítségével, ám a Skate Kitchen esetében a gördeszkázás már inkább
célnak, mint eszköznek tűnik,
a cselekmény minden fordulata, motivációja szorosan hozzá
kötődik anyai szigortól rivalizáláson át a szerelmi csalódásig. Talán a törekvő rendezőnő
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z Ízlés szerint fűszerezve
megálmodói minden bizonnyal az „esőember a konyhában” szlogennel adták el
az ötletet a producernek, aki
pontosan meg is kapta azt,
amit ígértek neki. Szívhez szóló, humanista történetet arról,
hogy a börtönviselt embernek
is lehet aranyból a szíve, és az
Aspergerrel élőknek is joga
van teljes életet élni, amiben
talán éppen azok lehetnek
leginkább segítségükre, akik
saját sebeik miatt különösképpen megértik őket.
Adjuk még ehhez az olasz
konyhaművészet és a napfényes Toszkána látványát, és
készen is van a tökéletes nyári
kertmozi-program.
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A dühkezelési problémái
miatt a börtönt is megjárt szuperséfet büntetése részeként
közmunkára kötelezik, így kerül
egy különféle mentális problémákkal küzdő fiatalokkal foglalkozó intézet főzőtanfolyamának élére. Michelin-csillagjai
ellenére igen szimpatikus az
élet- és szakácsfilozófiája: a
világnak egy tökéletes paradicsomszószos spagettira van
szüksége, és nem mondjuk
csokiszószban úszó pisztrángra. Nem mindenki osztja a
véleményét az új konyhában:
például Guido, az aspergeres
fiú, aki pompás menükről álmodik, és szinte bármilyen ételről
megmondja kóstolás alapján,
milyen összetevőket használtak az elkészítéséhez. A korrupt
külvilág elől a problémás fiatalok megmentésébe menekülő
szociális munkás, Anna közreműködésével Guido elindul az
ifjú tehetségek felfedezését
szolgáló főzőversenyen, ahol
némi vonakodás után – nagyszerűségét és arany szívét újra
igazolván – a sztárséf lesz a
mentora.
Minden van tehát, ami egy
szórakoztató filmhez kell: kulináris látványosság, tehetségkutató-versenyes izgalmak,
sztárséfek közötti szakmai vetélkedés, generációkon átívelő
mester-tanítvány viszonyok, a
másság elfogadásának szívmelengető és humanista epizódjai, a nézői érzelmeket jókor
és jó irányba kalauzoló zenei
aláfestés, valamint jól adagolt
madártávlati képek a csodás
Toszkánáról. Kellemesen és
kulturáltan fog szórakozni, ki e
filmet választja egy nyárestén.
Saját nemében szinte hibátlan,
de nem fog hosszan tartó nyomot hagyni maga után.
VINCZE TERÉZ

A kutyám nélkül soha
Smuggling Hendrix – ciprusi, 2018.
Rendezte és írta: Marios Pipedires.
Kép: Christian Huck. Zene: Kostantis
Papakonstantinou. Szereplők: Adam
Bousdoukos (Yiannis), Vicky Papado
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feszültségek uralják a várost
és a szigetet. A kutyám nélkül
soha legfőbb erénye mégis az,
hogy segítségével újabb tételt
húzhatunk ki filmes bakancslistánkról: immáron elmondhatjuk, hogy láttunk egy „ciprusi
vígdrámát” is.
BASKI SÁNDOR

Sodródás
Adrift – amerikai, 2018. Rendezte:
Baltasar Kormákur. Írta: Tami Ashcraft
könyvéből Aaron Kandell, Jordan
Kandell és David Branson Smith.
poulou (Kika), Fatih Al (Hasan), Toni
Dimitriou (Pambos). Gyártó: Pallas
Film / AMP Filmworks / View Master
Films. Forgalmazó: Cirko Film Kft.
Feliratos. 100 perc.

A

kettéosztott városok és országok nemcsak a kémthrillerek számára szolgálhatnak
elsőrangú kulisszaként, de vígjátéki helyzetek kibontására
is ideálisak, ahogy azt Berlin
(Egy, kettő, három) vagy Korea
(Welcome to Dongmakgol) példája is illusztrálja. A ciprusi Nicosiát is egy „zöld vonal” szeli
ketté, a város északi fele az
Észak-Ciprusi Török Köztársasághoz tartozik, a déli a Ciprusi
Köztársasághoz. A helyzetet
bonyolítja, hogy utóbbi 2004
óta az Európai Uniónak is tagja,
így egészen más (bürokratikus)
szabályok vonatkoznak rá, amit
Piperides filmjének főszereplője, Yiannis kénytelen személyesen is megtapasztalni.
Imádott kutyája, Jimmy Hendrix átkóborol a határon, és bár
sikerül megtalálnia, vissza már
nem viheti az Unió területére
a szigorú egészségügyi előírások miatt: így aztán kénytelen
alternatív megoldást keresni és
felbérel egy török csempészt
kedvence visszaszerzéséhez.
Vígjátéknak és heist filmnek
is erőtlen kissé Piperides első
rendezése – a térdcsapkodós
poénok és a váratlan fordulatok is hiányoznak belőle –,
mentségére ugyanakkor felhozható, hogy legalább a főszereplője izgalmasan terhelt
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figura. Yiannist többszörösen
is sújtja a sors, az egykori zenészt elhagyta a barátnője és
az életkedve, képtelen fizetni
a lakbért, és közben alvilági
pénzbehajtók üldözik. Lelkiállapotának az sem tesz jó,
amikor meglátja, hogy a török
oldalon álló egykori családi házukba török cipriótákat költöztettek be. A családfő hajlandó
segíteni neki a kutya megmentésében, ha Yiannis megígéri,
hogy utána örökre békén hagyja őket. A közös küldetés során
természetesen egymás fejére
olvassák a másik fél történelmi
bűneit – végül közös nevezőre
jutnak abban, hogy mindketten
legszívesebben nyugatra emigrálnának egy jobb élet reményében –, így a helyi politikai
viszonyokban járatlan néző is
képet kaphat arról, hogy milyen
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Kép: Robert Richardson. Zene: Volker
Bertelmann.

Szereplők:

Shailene

Woodley (Tami), Sam Caflin (Richard),
Grace Palmer (Deb), Jeffrey Thomas
(Peter). Gyártó: Huayi Brothers /
Lakeshore Entertainment. Forgalmazó:
Freeman Film. Szinkronizált. 96 perc.

B

altasar Kormákur számára
az elmúlt években szerzői
tematikává izmosodott a természettel szembeni kiszolgáltatottság és küzdelem, amelyben a mindenek felett álló erő
az egyetemes emberi magány
metaforájává válik. Valós eseményekből vászonra átmentett
hősei között akadt magányos
izlandi, akit hordónyi fókazsírral felérő súlyfeleslege óvott
meg egyedüliként egy hajótörés után a tengeri fagyhaláltól
(Dermesztő mélység), majd egy
egész hegymászó-tábor került
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kegyetlen életveszélybe a Föld
legmagasabb csúcsán (Everest). Kormákur idei alkotása,
a Sodródás ismét egy végtelen
tengeren megtörtént esetet
dolgoz fel, ezúttal azonban – a
jellegzetes, zord szürkék helyett – típusidegen, szépelgő
naplemente-pírral.
A vakmerő és kalandvágyó
Tami látszólag tökéletes és
életre szóló szerelemre talál
Tahitin, Richard, a megszállott
vitorlázó személyében, boldogságukat azonban egyetlen
éjszaka alatt szétrombolja egy
hurrikán, amely a tenger közepén csap le és reménytelennek
tűnő harcba kényszeríti túlélőit.
A végtelen vízen töltött 41 nap
történetét Kormákur időbontásos flashback-szerkezettel
meséli el, amely újabb rokoni
szál a hasonló témájú, de letisztultabb Dermesztő mélységgel, szentimentalizmusban
viszont még a másik előd, az
Everest giccs-málhájára is rápakol. A múlt jelenetei egyenesen
a romantikus ponyvák lapairól
kelnek életre, a gejl massza pedig – ugyancsak megállíthatatlan erőként – maga alá temeti
a jelen tragikumát, esélyt sem
hagyva egy kifinomult hangvételű melodráma kibontakozásának.
Kormákur arcpirító idillje
mögött talán egy borúlátóbb
üzenet rejtőzik, mely szerint
hiába találsz társra, csak ideigóráig eveztek egy csónakban,
mert a víz, a végső, elkerülhe-
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tetlen magány az úr. Ám a drámát olcsó sziruppal felütni ezzel együtt is végzetes stratégia:
sem a nézői jóindulat, de még
egy ügyes dramaturgiai fordulat sem mentheti meg a Sodródást a zátonyra futástól.
TÜSKE ZSUZSANNA

Felhőkarcoló
Skyscraper– amerikai, 2018. Rendezte
és írta: Rawson Marshall Thurber. Kép:
Robert Elswit. Zene: Steve Jablonsky.
Szereplők: Dwayne Johnson (Saw
yer), Neve Campbell (Sarah), Pablo
Schreiber (Ben), Noah Taylor (Pier
ce),

Kevin Rankin

(Ray).

Gyártó:

Legendary Entertainment / Flynn
Pictures. Forgalmazó: UIP-Duna Film.
Szinkronizált. 102 perc.

A

z akciófilm legstabilabb sziklája Dwayne Johnson manapság. A termetes ex-pankrátor remek PR-érzékkel építgeti
jófejségre alapozott imázsát, az
elődök hibáiból tanulva a szerepeit is taktikusan váltogatja.
Figurái elnyűhetetlen fémváza
az érző szívű bulldózer, miközben a külső borítás picit mindig
változik. Jelen esetben a melodráma lett fentebb csavarva,
hogy az ellenfélnek legalább
látszólagos esélye lehessen
megszorongatni. Hősünket az
írók gyorsan megfosztják a lábától, a családját pokoli toronyba zárják és drágán adják az
életét. A rosszak lángba borítják a felsőbb emeleteket, a nem
éppen pehelysúlyú férfira ezért

kimondottan légies kihívások
várnak. A 196 centis izomtömeg szédítően magas helyeken
szökell és egyensúlyozik, de a
látványos akciók minden értelemben a levegőben lógnak.
Az ismerős panelekből összerakott, nagy nehézségek árán, ragasztószalaggal egyben tartott
sztori kizárólagos célja az alpinista mutatványok menetrendszerű kikényszerítése.
John McClane esetéhez hasonlóan a hétköznapi amerikai
fickó családját most is az ázsiai
karvalytőke ejti túszul, de már
más szelek fújnak. A zsíros kínai
jegybevételt szem előtt tartva
nemcsak a helyszín került át a
kétnyelvű Hongkong szimbolikus városába, a rivális gazdasági hatalom sem ellenséges
többé. A helyi statisztéria, az
épület tulajdonosa és a megértő rendőrök egy emberként
támogatják a kisvállalkozó hőst
az európai zsoldosokkal szembeni harcban. A pragmatikus
forgatókönyv Kínához fűződő
skizoid viszonya izgalmas mellékzönge, az össze nem illő alkotóelemek bizarr kombinációi
kimondottan szórakoztatóak.
A szenvtelen hatásvadászat, a
túlgondolt és túltolt megoldások ezért nagyjából jól sülnek
el, az attrakciós mozi szerelmesei mosolyogva dőlhetnek
hátra. Bár a műfaj narancsszínű égboltját meg sem karcolja,
Dwayne Johnson féllábú légtornászként is óriási.
HUBER ZOLTÁN
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Szupercella 2: Hades
Escape Plan 2: Hades – amerikai-kínai, 2018. Rendezte: Steven C. Miller.
Írta: Miles Chapman. Kép: Brandon
Cox. Zene: The Newton Brothers.
Szereplők: Sylvester Stallone (Breslin),
Dave Bautista (Trent), Xiaoming Huang
(Shu), Jesse Metcalfe (Luke), 50 Cent
(Hush). Gyártó: EFO Films / Grindstone
Entertainment Group / Leomus Pic
tures. Forgalmazó: Big Bang Media.
Szinkronizált. 96 perc.

V

isszavonulni stílusosan a
legnehezebb, kiváltképp, ha
egy olyan ikonikus akciósztárról beszélünk, mint Sylvester
Stallone. A veterán hős hosszú
évek óta dacol az elmúlással:
bár az utóbbi időben arra is láthattunk példát, hogy egy-egy
film kedvéért szelíd mentorfigurává lényegül (Creed: Apollo
fia), hiúsága még mindig arra
sarkallja, hogy szálfaegyenes
keményfiúk bőrébe bújjon. A
Feláldozhatók első részével
épp ő ágyazott meg a nagypapakorú akcióhősök reneszánszának, majd újra ledobta
ugyanazt a nosztalgiabombát:
a Szupercellában ismét randevút adtak egymásnak a műfaj
másik fétisszínészével, Arnold
Schwarzeneggerrel, Mikael Håf
ström rendező pedig jókora
kliséhalmazból épített köréjük
alibi-történetet. És most megérkezett a még dicstelenebb
folytatás. A Szupercella 2: Hades
csupán nevében „őrzi” elődjét,
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a csomagolás ugyanis hígvelejű B-mozit rejt, mely roppant kínos tétel Sly filmográfiájában.
Ráadásul az alaptörténet szinte
változatlan, a különbség csupán
annyi, hogy ezúttal nem Ray
Breslin (Stallone), hanem leghűségesebb munkatársa, Shu
élvezi egy high-tech csúcsbörtön vendégszeretetét, s a
komfortélményt az is fokozza,
hogy a Hades névre hallgató
létesítményben a foglyokat
arra kényszerítik, hogy gladiátorokként harcoljanak egymással. Ray és biztonságtechnikai
szakemberekből verbuvált csapata persze Shu segítségére
siet, az ezt követő fordulatok
viszont olyannyira szimplák, a
cselekményvezetés olyannyira kiegyensúlyozatlan, hogy a
Szupercella 2 sorsa már akkor
is a feledés volna, ha eltekintenénk a szegényes technikai apparátustól, a rángatózó kamerával felvett harci szekvenciáktól,
a minimálgesztusokkal játszó
színészektől vagy a futurisztikus börtönmiliő nevetségességétől. Stallone rajongóinak
még várniuk kell arra a stílusos
visszavonulásra.
KOVÁCS PATRIK

Hangya és Darázs
Ant-Man and the Wasp – amerikai, 2018. Rendező: Peyton Reed.
Forgatókönyv: Chris McKenna, Paul
Rudd, Erik Sommers. Kép: Dante
Spinotti.

Szereplők:

Paul

Rudd

(Hangya), Evangeline Lilly (Darázs),
Michael Douglas (Hank), Michelle
Pfeiffer (Janet), Laurence Fishbourne
(Bill), Walton Goggins (Sonny), Hannah
John-Kamen (Szellem). Gyártó: Marvel
Studios. Forgalmazó: Fórum Hungary.
Szinkronizált. 118 perc.

A

Bosszúállók: Végtelen háború bizonyította, hogy a
Marvel Moziverzum tíz év alatt
túlzsúfolttá vált, és önálló
filmjeiken kívül a Marvel nem
nagyon tud mit kezdeni olyan
hősökkel, mint a Fekete Párduc,
a Galaxis Őrzői vagy a Hangya.
Ezért a Marvel Studiost vezető
progresszív konzervatív Kevin
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A

Feige igyekszik éppen annyi
teret engedni a kísérletezésnek, hogy a stúdió ugyanarra
a cselekményvázra felépített
szuperhősfilmjei két órára
megadják az egyedi élmény
illúzióját a rajongóknak. Az
Őrzők és a hirtelen zsugorodó
betörő történetét öniróniával,
a 2015-ös Hangyát a heistfilm
műfajával próbálta színesebbé
tenni a stúdió. Bár utóbbi még
így is haloványra sikeredett, elkészült a folytatás A Hangya és
a Darázs formájában.
A folytatásban az alkotók az első részéhez hasonló
heistfilmes cselekményt feleslegesen túlbonyolító szálakat
vezetnek be. Ezúttal a régi Hangya, Dr. Hank Pym feleségét,
a Darázs évtizedek óta eltűnt
édesanyját kellene kimenteni
a szubatomi űrből, de a hősök
számításait keresztül húzza
egy gengszter és egy titokzatos Szellem nevű harcos, akik
egyaránt Dr. Pym összezsugorítható laborjára pályáznak. Az
alkotók érezhetően nem bíztak
az izgalmasnak ígérkező, atommagba vezető mentőakcióban,
mert azt újra és újra feleslegesen akasztják meg a riválisok.
Ha éppen látótávolságba kerül egy üresjárat, akkor logikai
bukfencek és összecsapott
fordulatok árán a semmiből
tűnik elő a főhősök nyomában
loholó gengszter vagy a Szellem. Ráadásul A Hangya és a
Darázs elődjéhez képest túl
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komolyan veszi önmagát, így
ha összetettebbnek tűnik is,
végeredményben alulmarad az
egyszerűsége miatt szórakoztatóbb első résszel szemben.
A visszafogottan humorizáló
Hangya ezúttal sem tudott felnőni a Bosszúállókhoz, a Marvel
legjobb udvaribolondját, Dead
poolt viszont a stúdió még
nem volt képes beletuszkolni a
Moziverzumba.
BENKE ATTILA

A hihetetlen család 2.
Incredibles 2. – amerikai, 2018.
Rendezte és írta: Brad Bird. Kép: Erik
Smitt és Mahyar Abousaeedi. Zene:
Michael Giacchino. Gyártó: Pixar Ani
mation Studios / Walt Disney Pic
tures. Forgalmazó: Fórum Hungary.
Szinkronizált. 118 perc.
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szuperhősfilmek minden
képzeletet felülmúló dömpingjének dicstelen időszakában szinte törvényszerű volt,
hogy ismét a vászonra száguldjanak az animációs film legkedveltebb szuperemberei, a
Hihetetlen család címszereplői.
Brad Bird 2004-ben bemutatott
remeke egyszerre ünnepelte
a szuperhős figuratípusát és
mutatott neki görbe tükröt; ám
nem a műfaj élőszereplős változataiban oly gyakorivá vált
önmarcangoló futamokkal és
morális dilemmákkal írta felül
a világmegmentő tevékenység
láttatását – hanem a mindennapi lét, az inkognitóban megélt
családi események és szituációk előtérbe állításával. Szívmelengető családábrázolása,
pazar humora és letaglózó dinamikája méltán avatták azonnali klasszikussá a Pixar stúdió
első (szuper)emberekre fókuszáló alkotását, s bár a figurák
(és a befejezés) tálcán kínálták
a folytatás lehetőségét, Brad
Bird író-rendező közel másfél
évtizedig érlelte a kalandok továbbszövését.
A Hihetetlen család 2 szó szerint ott veszi föl a fonalat, ahol
az első rész abbamaradt; az
akciók középpontjába ezúttal
az anya/feleség/szuperhősnő
Nyulányka kerül, átmenetileg
magára hagyva Irdatlan urat a
három gyermekkel, rádöbbentve a herkulesi figurát, hogy
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olykor a mateklecke megoldása
nagyobb kihívást jelent, mint a
szupergonoszok megfékezése.
A már ismert szeretnivaló figuráknak éppúgy örülhetünk, mint
az üldözés- és katasztrófajelenetek biztos kézzel levezényelt
lehengerlő látványosságainak;
az expozíció túlbeszélt jeleneteinek, a mellékkarakterek
elnagyoltságának és a túlon
túl kiszámítható fordulatoknak
(mint amilyen az antagonista
kiléte) már kevésbé. A bejáratott utakon haladó folytatás
legelevenebb meglepetése a
képességhalmozó kisbaba, aki
a film legjobb, a főcselekményhez szervesen nem is tartozó jelenetében méltó ellenfélre talál
– egy mosómedvében.
VARGA ZOLTÁN

Haverok harca
Tag – amerikai, 2018. Rendezte: Jeff
Tomsic. Írta: Russell Adams cikke alapján Mark Steilen és Rob McKittrick.
Kép: Larry Blanford. Zene: Germaine
Franco. Szereplők: Ed Helms (Hoagie),
Lil Rel Howery (Reggie), Jon Hamm
(Bob), Isla Fisher (Anna), Jeremy
Renner (Jerry). Gyártó: Broken Road
Productions / New Line Cinema.
Forgalmazó: InterCom. Szinkronizált.
100 perc.

I

smét az élet, na meg egy jelentős amerikai újság (a Wall
Street Journal) cikke szolgáltatta az ihletet az új hollywoodi vígjátéknak, amelyben egy
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csapat felnőtt úgy próbálja
megőrizni a gyerekkori barátságát, hogy minden évben egy
hónapon keresztül fogócskáznak. Negyven felett, családdal,
kiskutyával és tisztes kispolgári
állással még ez a pofonegyszerű játék is nehezített pálya,
hiszen a baráti kör tagjai különböző városokban élnek – és
nehezített azért is, mert egyik
haverjukat, Jerry-t 30 év alatt
sem sikerült még soha, senkinek elkapnia.
Az eddig jobbára ismeretlen
tévés humorszaki, Jeff Tomsic
ebből a történetből akár egy
korszakváltó komédiát is kihozhatott volna, ami végleg
nyaralni küldi az infantilis
gyerekember Seth Rogen-féle
kiadását, aki a Z-generáció hőseként a füvezős semmittevéssel igyekezett kitolni a felnőtté
válás határát, hogy az Éjszakai
játékkal együtt a harmincpluszos korosztály számára is átélhetővé tegye a gyermeki lélek
megőrzésének kihívását. De
Tomsicnak nem volt ilyen ambíciója, se a barátságról a közhelyeken túlmutató mondanivalója. Hagyja, hogy a feldobott
– és igencsak izgalmas – kérdések a barátokat egymástól eltávolító, túlzásba vitt versenyszellemről, vagy a társaságot
szétszabdaló hierarchiáról csak
úgy lógjanak a levegőben, mert
azzal múlatja a kissé túlnyújtott, 100 perces játékidőt, hogy
minél több zsáner akciótípusát
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karikírozza a dzsungelhorrortól
a háztáji thrillerig, amikor az
utolérhetetlen Jerry-t kvázi
szuperhősnek teszi meg, és
olyan lassított felvételeken, elkenődő arcokkal és akrobatikus
mutatványokkal vezeti le a kergetőzéseket, mint Guy Ritchie a
Sherlock Holmesban. Kétségkívül szórakoztató nézni, ahogy
a Haverok harca frappáns stílusgyakorlatként visszavezeti
az akciófilmet ősforrásához,
az abszurdba tolt burleszkhez,
de szomorú közben azt látni,
hogy az eredeti történetben
rejlő életörömöt és a barátság
ünneplését csak szerencsesütis
szlogenekben, és nem érdekfeszítő emberi viszonyokban
élhetjük át.
SOÓS TAMÁS DÉNES

Papás-babás
Daddy Cool – francia, 2017. Rendezte:
Maxime Govare. Írta: Noémie Saglio
és Maxime Govare. Kép: Gilles Henry.
Zene: Mathieu Lamboley. Szereplők:
Vincent

Elbaz

(Adrien),

Laurence

Arné (Maude), Jean- François Cayrey
(Emmanuel), Grégory Fitoussi (Re
naud). Gyártó: Les Improductibles /
UPI. Forgalmazó: ADS Service. Feliratos.
97 perc.

A

filmtörténetben időről időre
felbukkannak a kisgyerekes közeggel idegen testként
találkozó férfi főhősök. Minél
nagyobb a kontraszt, annál
népszerűbb a figura: toplistá-
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sok a rend keménykötésű őrei,
elég, ha felidézzük az Ovizsarut,
Mr. Óvóbácsit, Gorilla bácsit –
Arnold Schwarzenegger, Hulk
Hogan és Vin Diesel karrierjének csak jót tett a szerep. Aztán
van, aki a financiális nehézségein lendülne át gyerekek segítségével, mint Eddie Murphy
Oviapuként, és ott a csajozásra
gyereket használó férfikarakter,
aki később valódi kötődésre
is képessé válhat, mint Hugh
Grant az Egy fiúról szépfiújaként.
A francia Maxime Govare
vegytiszta vígjátéka pofátlan
lazasággal kezeli ezt a toposzt.
Főhőse, a negyvenéves Adrien
éli világát Párizsban, és olyan
felelőtlen, mintha a kamaszkorban ragadt volna. Szerelme,
a gyönyörű és menő grafikus,
Maude már gyereket szeretne,
úgyhogy egy nap betelik a pohár, és kirúgja. Adrien úgy dönt,
a legjobb módja a Nő visszaszerzésének, ha közös lakásukban óvodát nyit a környékbeli
hároméveseknek. Botcsinálta
óvóbácsiként persze nem csak a
gyerekeket veszi le a lábáról. A
személyiségre szabott nevelési
módszerek, fenntartható fajátékok és az organikus bioételek
zászlóvivői biztosan kardot rántanak majd e film láttán, mivel
a főhős plasztikkarámot készít
a kicsiknek, junkfooddal tömi
őket, közben láncdohányosként
pöfékel a gyerekkel teli nappaliban, és a pelenkázón hagy egy
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csecsemőt. Ám aki hisz egy következmények nélküli világ létezésében, az jól szórakozhat: a
sármos Vincent Elbaz és a címlapokra kívánkozóan tökéletes
Laurence Arné természetes játéka elviszi a könnyű nyári szórakozásra szánt filmet.
PARÁDI ORSOLYA

Túl szexi lány
I Feel Pretty – amerikai, 2018. Rendezte
és írta: Abby Kohn és Marc Silverstein.
Kép: Florian Ballhaus. Zene: Michael
Andrews. Szereplők: Amy Schumer
(Renee), Michelle Williams (Avery), Tom
Hopper (Grant), Rory Scovel (Ethan),
Emily Ratajkowski (Mallory). Gyártó:
Huayi Brothers Pictures / Voltage
Pictures / Wonderland. Forgalmazó:
Big Bang Media. Szinkronizált. 110 perc.

A

Nem kellesz eléggét, a Hogyan legyünk szinglik?-et és
A bambanőt jegyző írópáros
(Abby Kohn – Marc Silverstein)
első rendezését az amerikai
stand-up szupersztár Amy
Schumer neve fémjelzi, és mint
ahogyan a korábbi filmjeik, ez
is azt a kérdést járja körül, hogyan legyünk sikeresek egy
végtelenül felületes, ám farkastörvények uralta világban, ha
magunk a felület terén jócskán
alulteljesítünk. A modell-alkattól jócskán távol eső Renee egy
kozmetikai nagyvállalat eldugott kis egérlyukában gályázik,
vágya pedig, hogy elég csinos
legyen a cég központi irodá-
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jának recepciós posztjához. A
film be is idézi az átváltozás-tematika terén elődnek számító
Segítség, felnőttem!-et, majd
egy fitneszbalesetet követően
Renee egy bombázót pillant
meg a tükörben, a bökkenő
csupán az, hogy a környezete
továbbra is ugyanazt látja belőle, amit eddig.
Mivel az M-es méret nem a
rondaság szinonimája, Drew
Barrymore, Ginnifer Goodwin és
Kate Winslet után Schumernek
sem sikerül elhitetnie velünk,
hogy olyan csúnya lenne, amitől még egy csecsemő is sírva
fakad – az utóbbi években ez
talán csak Rebel Wilsonnak
sikerült – és arra sem kapunk
indoklást, hogy egy értelmes
és szellemes nő miért éppen
egy bugyuta világ elvárásainak
akar megfelelni. A film állítása
szerint még a kegyetlen divatiparban sem nagyon kell más
az érvényesüléshez, mint feneketlen magabiztosság és hatalmas nagy száj, Renee ugyanis
hamarosan meghódítja a sótlan
cégvezetőt (Michelle Williams
egyetlen lapos poénra épülő
alakítása nagyon messze kullog Az ördög Pradát visel Meryl
Streep-je mögött), valamint egy
szókimondó performansszal
az egész szakmát. Mivel a filmbeli felületes divatvilág Hollywood reflexiója, értjük, hogy
Schumer – aki egyébként kiváló
színésznő – miért beszél benne
annyira tiszta szívből. Kár, hogy
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a korántsem újkeletű üzenetet
csupán harsány közhelyek és
lapos poénok közvetítik, így a
Túl szexi lány sem Schumer színészi pályáján, sem a rendezőpáros munkásságában nem hoz
áttörést.
KOVÁCS KATA

Mamma Mia!
Sose hagyjuk ABBA
Mamma Mia! Here We Go Again! –
amerikai, 2018. Rendezte és írta: Ol
Parker. Kép: Robert Yeoman. Zene:
ABBA. Szereplők: Meryl Streep / Lily
James (Donna), Amanda Seyfried
(Sophie), Pierce Brosnan (Sam), Colin
Firth (Harry), Andy Garcia (Fernando).
Gyártó:

Universal

/

Legendary

Entertainment. Forgalmazó: UIP-Duna
Film. Szinkronizált. 114 perc.

A

z alcím (az eredetiben a
Mamma Mia című dalból
származó „Újra itt vagyunk”)
teljes pontossággal lefedi a
tartalmat: szinte minden teljesen ugyanaz, csak mintha
az ABBA-estre összesereglett
színészek a wurlitzerből már
csak a Greatest Hits 2.-ről választhattak volna számokat,
minek következtében a felvezető-összekötő jelenetek
is kissé kényszeredettebbek
és erőltetebbek lettek – ami
nem is csoda, tekintve, hogy
ezúttal nem állt rendelkezésre
olyan bejáratott, működőképes és sikeres forrás, mint az
előző film esetében az 1999ben bemutatott színpadi mű.
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Teljesen érthető, hogy a
Universal a 2008-as, több mint
600 millió dolláros bevételt
hozó moziadaptáció után nem
akarta magukra hagyni a rajongókat, bár a második részre
éppen 10 évet kellett várni. A
kérdés az volt, hogy mihez tudnak kezdeni, ha nem csupán a
kész alapanyag hiányzik, de a
felhasználható dalok mennyisége is erősen megcsappant.
A formulán, a karaktereken, de
még a paradicsomi helyszínen
is felesleges lett volna bármit változtatni, az viszont már
sokkal inkább csalódást keltő,
hogy milyen izgalommentes
és fantáziátlan a dramaturgia,
amely összekapcsolja ezeket
a hol már felhasznált, hol jogosan mellőzöttnek hangzó
ABBA-számokat. A színházi darabot szerző Catherine John-
son így inkább még egyszer,
flashback-formában is elmeséli
hősnőnk, Sophie fogantatásának kissé kacifántos történetét,
miközben a történet középpontjába az anya-lány viszonyt
állítja, ráadásul a kettős idősík
miatt többfajta megközelítést
is felvetve. Ám hiába szeretne
valami tartalmasabbat mondani – miközben úgy tűnik, még
olyan problémák is foglalkoztatnák, mint a hűtlenség, vagy
akár a karrier lehetősége –, a
film megelégszik azzal, hogy
épp csak annyira legyen mély
és gondolatébresztő, ahogy
azt bármelyik közismert sláger
is tenné.
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