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A

Sidney Hall eltűnése
The Vanishing of Sidney Hall – amerikai, 2017. Írta és rendezte: Shawn
Christensen. Szereplők: Logan Lerman,
Elle Fanning, Michelle Monaghan.
Forgalmazó: Sony. 120 perc.

A

középkategóriás
amerikai
indie zenekar, a Stellastarr*
frontembere – bizonyos Shawn
Christensen – 2010 táján szögre akasztotta gitárját, filmrendezői karrierbe kezdett, és
már harmadik kisfilmjével, a
remek Curfew-val félszáz (!)
díjat – köztük Oscart – nyert.
A hetvenes évek Hollywoodi
Reneszánszáért és az európai
modern filmért, kivált Bergmanért rajongó Christensen
nagyjátékfilmes debütálása a
Curfew ötletét felhizlaló Before
I Disappear volt, tavaly pedig
leforgatta második nagyjátékfilmjét is.
A Sidney Hall eltűnése nem
csak azzal ragadja meg a figyelmet, hogy merészen széttagolt,
több idősíkon futó történetet
mesél el, hanem azzal is, hogy
nagyon különböző hangulati
regisztereket szólaltat meg. A
címszereplő három életszakaszában bonyolódik a sztori: az
első időszegmensben Sidney
a középiskola végén járó, poétikus lelkű nagykamasz, akinek
Kafka, Proust, Rimbaud, Oscar
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Wilde portréja díszíti a szobája falát, és minden álma, hogy
híres íróvá váljon. A második
idősíkon a hős már a húszas
évei közepén és a Pulitzer-díj
előszobájában jár, a generációjáról szóló regényeivel a
bestsellerlisták örök vendége,
mégis rettentő gondok gyötrik,
míg a mese harmadik rétege a
vagyont, hírnevet hátrahagyó,
az országban nincstelen csavargóként bolyongó, harmincas
Sidneyről szól, illetve a nyomában koslató titokzatos idegenről, akinek láthatóan sokat
megér, hogy megtalálja őt.
A filmet forgatókönyvíróként is jegyző Christensen bravúrosan kalandozik a három
időréteg között, továbbá jól
dekázza ki a tempót, ráadásként pedig ragyogóan köti
össze az erős – krimi- és thrillerelemeket egyaránt felhasználó – suspense-szálat a még
masszívabb melodramatikus
irányultsággal. Kiválóan centrírozott forgatókönyvének talán
egyetlen problémája, hogy a
kívánatosnál picit több benne
a sorsfordító véletlen (egy fejsérülés, egy liftbaleset), azaz
az olyan szituáció, amely az
előzmények által dramaturgiailag csak részlegesen megalapozott. Az viszont különös
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módon egyáltalán nem áll
rosszul a filmnek, hogy nagyon
sok mindenről kíván szólni:
szabadságról, szerelemről, halálról, nanoszekundumok alatt
pálforduló sorsokról, az írásnak,
alkotásnak az életet kizsigerelő
és regeneráló természetéről.
Mindezt olyan tónusban és
előadásmóddal, olyan színészgárdával, amellyel talán nem
csak a filmrajongók közép- és
idősebb nemzedékét, hanem
éppenséggel a multiplex-generációt is megtalálja. Mintha
Bergman újraforgatta volna az
500 nap nyárt.
Extrák: Nincsenek.
PÁPAI ZSOLT

Megcsalási engedély
Permission – amerikai, 2017. Írta és
rendezte: Brian Crano. Szereplők: Dan
Stevens, Rebecca Hall, Gina Gershon.
Forgalmazó: GHE. 96 perc.
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romantikus komédiákban, a
melodrámákban és a tragikus románcokban a főszereplők
szerelmének beteljesülését gátolja valamilyen leküzdhetetlennek tűnő akadály (a hódító
harmadik vagy a kapcsolatot
ellenző kisközösség), mely a
romkomokban kiderül, hogy
nem is igazi akadály, a melodrámákban csodaszerűen elhárul,
a tragikus románcokban viszont
megkerülhetetlen. Az eleddig
csupán egy nagyjátékfilmet (A
Bag of Hammers) rendező Brian
Crano az említett három műfaj
elemeiből próbálta összegyúrni trendi dramedyjét, a Megcsalási engedélyt, mely célkitűzése
miatt érdekes alkotás.
A történet főszereplői az életet éppen elkezdő fiatal párok.
Will és Anna házasságuk előtt
meglepő módon úgy döntenek,
hogy kapcsolatuk megerősítése végett engedélyezik egymás
számára a félrelépést, azonban időközben mindkét félnek
megtetszik a maga új partnere.
Eközben barátaik, a meleg pár,
Reece és Hale azért kerülnek
konfliktusba, mert Hale mindenáron adoptálni szeretne
egy kisbabát, ám az életet
habzsoló Reece ebbe nem
egyezik bele.
A Megcsalási engedély alapvető problémája, hogy Brian
Crano a másfél órás játékidőbe
két filmre elegendő anyagot
sűrített bele. Ettől persze a
fő szálak ugyanúgy a film vezértémájára reflektálnak, de
Will és Anna története mellett
Reece és Hale sztorija elcsökevényesedik. Homoszexuális
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párok gyermekvállalása még
Nyugaton sem feltétlenül társadalmilag elfogadott jelenség,
így akár érdemes lett volna
csak ezzel a konfliktussal foglalkozni, melyet Crano sajnos
leszűkít egy visszatérő, didaktikus epizódra. Ebben Hale egy
parkban egy kisgyermekére vigyázó apával barátkozik össze,
és kiderül, hogy mennyire jól
érti a gyerekek nyelvét. Will és
Anna szála ennél komplexebb,
viszont Brian Crano érezhetően
kevéssé járatos a komédia műfajában, ezért a langyos poénok
csak kioltják a drámai feszültséget. A Megcsalási engedély
pozitívuma, hogy aktuális kérdéseket vet fel korunk felnőni
képtelen fiatal felnőttjeinek felelősségvállalásával kapcsolatban. Emellett még arra is rávilágít, hogy nem szabad folytatni
olyan kapcsolatokat, melyekben csak az egyik fél tartja be
a játékszabályokat. És Brian
Crano romantikus drámákhoz
képest szokatlanul életszagú,
elgondolkodtató zárással jutalmazza meg türelmes nézőjét,
amiért végigkövette a takaréklángon pislákoló cselekményt.
Extrák: Semmi.
BENKE ATTILA

Gyerekrablók
Kidnap – amerikai, 2018. Rendezte:
Luis Prieto. Szereplők: Halle Berry,
Sage Correa, Chris McGinn. Forgal
mazó: ProVideo. 95 perc.

K

orunk divatos álomgyári
mozihősei a sámsoni erejű
heroinák, a tesztoszterontól
duzzadó alfanőstények: ma
már szinte alig készülhet nélkülük női akciófilm. A Gyerekrablók azonban – nem fősodorbeli
produkció lévén – üdítően kilóg
a sorból: hősnője, Karla (Halle
Berry), az egyszerű gyorséttermi felszolgáló azzal kénytelen
szembesülni, hogy kisfiát (Sage
Correa) a szeme láttára rabolják
el. Autóba pattan, és kétségbeesett hajsza veszi kezdetét,
melynek során lassan felcserélődnek a szerepek: a megfé-

f i l mv i l á g

d v d

d v d

lemlített anyuka belefog a szedett-vetett emberkereskedők
levadászásába.
Eddig hát a papírvékony
történet, s a Knate Lee által
jegyzett szkript aligha lesz írói
mesterkurzusok szemléltetőanyaga, a Gyerekrablók megvalósítása azonban két tekintetben is rendhagyó. Egyrészt
karakterizálásában: Karla – az
uralkodó trendeknek ellentmondva – törékeny és labilis
nőalak, aki nem kimagasló rátermettségének, hanem egy
sor véletlenszerű történésnek,
továbbá az antagonisták baklövéseinek köszönheti, hogy
képes talpon maradni, sőt
visszavágni. Mindettől kissé
talajközeli lesz a film, nemkülönben attól, hogy – a thriller
bevett szabályait figyelmen
kívül hagyva – a szüzsé idejekorán teljes tudatosságra ébreszti a nézőt a gonosztevők
kilétét és motivációit illetően.
Az Elrabolva-trilógiából és
számtalan országúti thrillerből
(Spielberg Párbajától kezdve A
félelem útján című B-kategóriás
darabig) összegyúrt cselekményvilág valamennyi elemét ismerjük már korábbról, s
ugyan a Gyerekrablók felvonultatja az alapszituációból fakadó
összes – erősen limitált számú
– bonyodalmat, Luis Prieto rendező egyikbe sem csempész
valódi feszültséget. Emellett
néhány logikai bakugrás is tarkítja a cselekménymenetet, és
a szerény kivitelű akciójelenetek sem képesek egyensúlyba
hozni a mérleget, míg némely
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vizuális truváj (függőleges
svenk, hatásvadász lassítások)
zavaróan modoros. És bár a
történet helyszínéül szolgáló,
lidérces-mocsaras Louisiana
temérdek bűnügyi opusban (az
Angyalszívtől a True Detectiveszériáig) szimbolikus, pokolbéli
tájként funkcionál, a Gyerekrablók esetében sajnos csupán
érdektelen biodíszlet. Halle
Berry ellenben korát meghazudtolóan attraktív és szimpatikusan esendő: még azt is
megbocsátjuk neki, hogy a zárlatban megszeppent pincérnőből mégiscsak rendíthetetlen
anyatigrissé lép elő.
Extrák: Nincsenek.
KOVÁCS PATRIK

Sötétségben
In

Darkness

–

amerikai,

2018.

Rendezte: Anthony Byrne. Szereplők:
Natalie Dormer, Jan Bijvoet, Emily
Ratajkowski. Forgalmazó: Universal.
97 perc.

A

színvonalas tévésorozatok
világában (Ripper Street, A
néma szemtanú) rutint szerzett
Anthony Byrne jegyesével,
a hasonló szakmai háttérrel
bíró Natalie Dormerrel (Tudorok, Trónok harca) közösen
írta harmadik nagyjátékfilmes
rendezését, így az 1950-es
évek thrillereit idézni hivatott,
számos elemében az európai
szemlélethez igazított mozi
természete minden szempontból szerzőinek mondható.
A narratíva kulcsfiguráját adó
zenészlány tipikus hitchcocki
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szőke: vaksága miatt törékenynek és gyengének tűnik,
hűvös szépsége mögött súlyos
traumákat és rejtélyeket hordoz, amelyeket konok neurózissal leplez. A klasszikus thrillerek expozíciójához híven
keveredik erőszakos bűnügybe, de az ártatlan és ártalmatlan naiva álcájának fokozatos lebontását követően egy
végletekig eltökélt, cselekvő
karakter képe bontakozik ki, s
bár az efféle metamorfózis hiteles ábrázolása nem tartozik
a könnyed színészi feladatok
közé, Natalie Dormer meggyőzően, legfőképpen pedig természetes eleganciával hozza
a figurát. Rendezési stílben és
kivitelezésében az aranykor
noirjai derengenek fel: sok
statikus kamera, klasszikus
plánok, elegánsan fotózott
belső terek, kimunkált világítás, megfontoltan felépített
narratíva. Az, hogy a konfliktus
mégsem kap valódi súlyt, legfőképpen az antagonista karakterén, a szerb háborús bűnöst megformáló Jan Bijvoet
játékán múlik, aki végig úgy
tesz, mintha egy Christoph
Waltz hasonmásversenyre nevezett volna be, miközben
Radic személyiségéből hiányzik az igazi őrület, a szadista
pusztítás sötéten izzó vágya,
aminek a bűnfilmek kulcsfontosságú kritériumai közé tartozó suspense látja kárát. A lassú
történetszövés így nem fejlődik valóban intenzív, érzelmileg is megterhelő konfliktussá,
így annak feloldása sem éri el
a kívánt hatást – nem követi
igazi katarzis.
Anthony Byrne filmje a dramaturgiai és rendezési problémák mellett is jól megírt, míves
metafora a mindenkit eltipró
terror természetrajzáról és az
ártatlanság törékenységéről,
ugyanakkor újabb bizonyítéka
a régi hipotézisnek, miszerint
Hitchcock nélkül igen nehéz, ha
ugyan nem lehetetlen Hitchcock-filmet forgatni.
Extrák: Interjúk az alkotókkal.
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Franciaország sötét oldala

T

isztelt esküdtek, kérem,
vizsgálják meg a vádlott
lelkét! Én belenéztem, és
nem találtam semmit.” A vérszomjasnak mutatkozó ügyész
nyilatkozik így Meursault-ról,
Albert Camus Az idegenjének
főhőséről, de az idézet forrása Jacques Ferrandez képregényadaptációja. Az idegen valóban kultikus mű, olyannyira, hogy ma már könnyű
is alábecsülni kultuszának
egykori jelentőségét. A magyar kiadásban a 2016-os újrafordításig A közöny címen
ismert regény kulcsműve volt
azoknak a negyvenes-ötvenes
évekbeli francia eszmetörténeti folyamatoknak, amelyek
filozófiát, szellemi karaktert
adtak egy nemzedék közérzetének, hatékonyan előkészítve
az 1968-ban csúcsosódó életmód-forradalmat.
A képregényváltozatot 2013ban elkészítő, a Camus-életművet A vendég és Az első ember adaptációival is felszínen
tartó Ferrandez nem akarja a
regénnyel párhuzamosan kiforró filozófiai áramlatok tükrében, az egzisztencializmus
illusztrációjaként bemutatni
az alapművet – igaz, az egyik
epizodista feltűnően hasonlít
Sartre-ra. Ugyancsak tartózkodik attól, hogy a regényen
túlmutató társadalmi változások irányából értelmezze Az

„
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idegent. Ferrandezt a regény
egyszerűsége, dísztelensége
inspirálta: egy gyilkossá váló
ember története, akinek szeretettelensége, bűnbe esése
és saját halálos ítélete egyformán „természetes” – a
szót és az érzületet a Camus
programját részben folytató
Kertész Imre Sorstalanságából
kölcsönöztem. A kérdés az, mit
tud kezdeni a képi ábrázolás
kényszerével dolgozó művész
azzal a regényhőssel, aki következetesen el van rejtve az
olvasó elől. Nemcsak érzelmileg marad távol: ő maga az ember, aki ott se volt. Ferrandez
megmutatja Meursault-t, így
műve óhatatlanul konvencionálisabbá válik az eredetinél.
A kevés arcvonással felépített,
szándékosan sematikus alakok viszont híven visszaadják
az alapmű ridegségét, miközben a tágas, letisztult kompozíciók és a szikrázóan világos
színek egyetemes harmóniát
kölcsönöznek az embertelenségnek, vagy inkább az emberi
ürességnek. És Ferrandeznél is
erőteljes marad a regény delejező zárlata, benne Meursault
himnikus, zavarbaejtő monológjával. Az idegen színvonalas, átgondolt adaptáció: képregényként nem remekmű, de
képes felidézni, Camus karcsú
regénye miért különleges.
Ha a Camus-klasszikus előkészítője, úgy Jodorowsky
és Moebius Incalja megkésett folytatása volt a
68-as földindulásnak. A
fényes Incal alcímű, eredetileg 1982-ben megjelent
kötetben tovább gazdagodik az a tudományos-fantasztikus világ, amelynek
részletgazdag megfestése
nyilvánvalóan fontosabb
volt Jodorowsky számára,
mint a hagyományos történetmesélés. Dekadens,
hanyatló űrbirodalomban
járunk, ahol az elnyomottak felkelése az élveteg

f i l mv i l á g

fi l mvi l ág

pa p í r m o z i

uralkodó osztály számára
nem több kivetítőn szemlélt
valóságshownál, és ahol a folytonosan menekülő főhős, John
Difool rendre új szabályokhoz
és új üldözőkhöz kénytelen
igazodni. A technopapok után
most egy metabáró vadászik
rá, a címbeli varázstárgy viszont olyan felmérhetetlen
hatalmat biztosít neki, amiről
nem is álmodhatott. Akinek
gőze sincs, mit jelent az előbbi mondat, ne bánkódjon:
Moebius egyszerre aprólékos
és nagyvonalú rajzainak sodrása lehetővé teszi, hogy ha
érteni nem is, élvezni könnyű
legyen az Incalt.
Difoolhoz hasonlóan sötét
bugyrokba merül alá Blacksad,
a hard-boiled kandúr is, az ő
esetében viszont ez nem meglepetés. A csupa állatkarakterrel benépesített noirsorozat
előző részében konkrét közéleti események – a rettegés
a kommunistáktól, a balos művészek ellehetetlenítése – adták a bűnügyi történet hátterét, most viszont fontosabb az
új helyszín, New Orleans sajá-
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tos atmoszférájának megidézése. Blacksad egy dúsgazdag,
ám haldokló lemezkiadó fogadott fiát akarja megtalálni, de
úgy tűnik, megbízóján és rajta
kívül senki nem szeretné, ha a
drogfüggő őstehetség előkerülne. A nyomozás valójában
egyszerűbbnek bizonyul, mint
valaha, a főhős egy éjszaka
leforgása alatt megoldja az
ügyet. Az alkotók inkább a
kolorlokál érzékletes megteremtésére ügyeltek, stílusérzékük pedig továbbra is kifogástalan: a történet zaklatott
ritmusa remekül illik a pezsgő
zenei színtérhez.
Jacques Ferrandez: Az idegen. Színes, keményfedeles, 136 oldal. Kiadó: Athenaeum.
Alejandro Jodorowsky – Moebius:
Incal 2. – A fényes Incal. Színes, keményfedeles, 48 oldal. Kiadó: Pesti
Könyv.
Juan Díaz Canales – Juanjo
Guarnido: Blacksad – Néma pokol.
Színes, keményfedeles, 56 oldal.
Kiadó: Pesti Könyv
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