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Szabadon
Intemperie – spanyol, 2019. Rendezte:
Benito Zambrano. Írta: Jesus Carrasco regényéből Daniel Remon, Pablo Remon,
Benito Zambrano. Kép: Pau Esteve
Birba. Zene: Mikel Salas. Szereplők: Luis
Tosar (Pastor), Luis Callejo (Capataz),
Vincente Romero (Triana), Jaime López
(Nino). Gyártó: Canal Sur Television /
Morena Films. Forgalmazó: HBO Go.
Feliratos. 103 perc.

1

Malcolm és Marie
Malcolm & Marie – amerikai, 2021.
Rendezte és írta: Sam Levinson. Kép:
Rév Marcell. Zene: Labirinth. Szereplők:
Zendaya (Marie Jones), John David
Washington (Malcolm Elliott). Gyártó:
Little Lamb / Fotokem. Forgalmazó:
Netflix. Feliratos. 106 perc.

A

Malcolm és Marie párkapcsolati drámáját egy baljós és
egy kedvező előjel előzte meg
– és történetesen mindkettő
a készítők korábbi együttműködése, az Eufória volt. Mert
miközben a sorozat első évada vizuálisan is átütő erővel
beszélt függőségről és identitásról kamasz közegben, addig
Sam Levinson író-rendező, Rév
Marcell operatőr és a főszereplő, Zendaya már nem tudott
mit kezdeni azzal a helyzettel,
amikor az alkotás második évadát megelőlegezendő, afféle
csonka másfeledik évadként
karantén körülmények között
kellett leforgatni két részt.
Mivel a Malcolm és Marie
ugyanolyan kreatív szituációban jött létre, mint az Eufória 1,5
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epizódjai, félő volt, hogy ezúttal
is beszélő fejeket fogunk látni,
magvasnak szánt, ám tartalmatlan párbeszédek kíséretében.
A négy fal közé zárt két színész
premisszája azonban ezúttal
nagyon jól működik – elsősorban azért, mert ezúttal van valós
konfliktus, és a központi karakterek nem a semmiről cserélnek
eszmét a teljes játékidőn át.
Miután a vonzó fiatal pár tagjai
hazatérnek egy hipermodern
villába, hogy megünnepeljék
a filmrendező férfi premierjét,
csakhamar olyan dologra derül
fény, ami nemcsak alapjaiban
kérdőjelezi meg az egész kapcsolatukat, de a nézőt is azonnal
állásfoglalásra kényszeríti. Ezt
követően pedig azt figyelhetjük,
hogyan birkóznak egymással a
felek életre-halálra (legalábbis
ami a párkapcsolat életét vagy
halálát illeti) – amelynek ábrázolása csodálatos művészi egységben valósul meg.
Levinson olyan szavakat ad
hősei szájába, amilyeneket
mindenki mondott már, aki
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meg akarta semmisíteni egy
vitában a partnerét. Zendaya
pedig (és egy-egy villanásával
olykor John David Washington
is) mindennél beszédesebb
arcjátékkal mutatja meg, mégis miért muszáj annak ellenére is ott maradni a másikkal,
hogy minden mondatunkkal
csak megsebezzük egymást.
Rév Marcell kamerája úgy járja be ezt az elvileg egyetlen
helyszínt, illetve a főszereplők
testét és arcát, hogy az gyönyörűen fejezi ki képileg is egy
kapcsolat mélységeit és csúcspontjait, miközben azt is felfedi, mi lenne a helyes megoldás.

filmv i l ág

VAJDA JUDIT

946-ban, hét évvel a spanyol
polgárháború után, a déli
vidékek lakói a szegénység és
kilátástalanság csapdájában
vergődnek. A kizsákmányolás
és terror elől nyomorult barlanglakásaik sem nyújtanak
menedéket, törvényeiket pedig
a törvényen kívüliek írják. Amikor egy 12 éves kisfiú fellázad a
sorsa ellen és megszökik a kiskirályságot építő szadista felügyelőtől, felbolydul a környék.
Az elszánt kölyök nem csak az
úr aranyóráját viszi magával, de
engedetlensége aláássa a hatalom gyakorlóinak tekintélyét is,
ezt pedig nem lehet annyiban
hagyni. Az elfogására indított
hajtóvadászat egyre vadabb,
egyre véresebb fordulatokat
tartogat, de a harcot sem az
űzött, sem az üldöző nem adhatja fel. A fiút hamarosan egy
magányos pásztor, a marokkói
szolgálatból visszatért, morózus ex-légiós veszi pártfogásába, ketten együtt pedig elég
erősek ahhoz, hogy megnehezítsék a felügyelő dolgát.
Benito Zambrano fojtogató
hangulatú filmje izgalmas eu-
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rópai western-thriller. A forgatókönyv Jesus Carrasco nagysikerű regényéből készült, de
az adaptációt elsősorban Pau
Esteve Birba operatőr képei viszik el. Andalúzia ezúttal nem
mesés és költői arcát mutatja,
sziklás hegyeinek és síkságainak a marcona hősöknél is
keményebb karakterük van. A
történetet szinte végig külsőkben forgatták le, teret hagyva a
szemlélődésnek, a vadnyugati
világhoz hasonló, élhetetlen,
szürreális és költői szépségű
térnek. A fényképezés stílusa a
tájhoz hasonló, a szikár képek
pedig visszafogott színészi játékot követelnek, amit mind a
kisfiút játszó ösztönös tehetség, Jaime Lópe, mind a pásztort alakító Luis Tosar és az önkényúr szerepében látható Luis
Callejo pontosan megért. Bár a
két Goya-díjat is elnyert Szabadon ritmusa nem hibátlan, története olykor túl kiszámítható,
mégis minőségi munka, aminek
delejes és elementáris hangulata az alkotók kiváló ízléséről
tanúskodik.
BARKÓCZI JANKA

20 évesen meghalsz
Satamut fil-isrin – szudáni, 2019.
Rendezte és írta: Amjad Abu Alalal.
Kép: Sébastien Goepfert. Zene: Amin
Bouhafa. Szereplők: Islam Mubarak
(Sakina), Mustafa Shehata (Muzamil),
Bonna Khalid (Naiema), Talal Afifi
(Alnour). Gyártó: Anfoldi / DUOfilm /
Station Films. Forgalmazó: HBO Go.
Feliratos. 103 perc.

S

zudán varázslatos, holdbéli
tájain még napjainkban is
hisznek a varázslók próféciáiban. Sakina így boldogan kéri
elsőszülött gyermeke, Muzamil
névadóján a jövendölést, ahol
a sejk mindössze 20 életévet
jósol neki. A kinyilatkoztatást
a falu minden lakója hallotta, a
gyermek jövője kőbe van vésve,
így rá és családjára az elkövetkező két évtizedben nem vár
semmi, csak a gyász. Muzamil
apja külföldre menekül dolgozni, Sakina így egyedülálló
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anyaként gúzsba kötve várja a
jóslat beteljesülését. Muzamil
kisgyerekként tisztában van
a sorsával, iskolába nem jár, a
falubeli gyerekekkel nem játszik, anyja a széltől is óvja és
csak nagy nehezen engedi el,
hogy az imaházban a Koránt
tanulja. Mire betölti a 19. életévét, fejből tudja a tan minden
sorát, a helyi boltban dolgozik,
egyetlen barátja Naiema szerelmes belé, Muzamil azonban
nem viszonozza érzelmeit, hiszen felesleges ilyesmibe bonyolódnia. Apa-szerepet tölt
be életében a valaha nagyvilági életet élő Sulaiman, aki
megmutat neki pár ereklyét
a külvilágból: filmet, kamerát,
egy fotót Marilyn Monroe-ról,
Muzamilnak azonban alapvetően végtelenül sivár halál
utáni élete van halála előtt.
Amjad Abu Alalal rendező lassan kibontakozó lírai történetet
vezet fel az eleve elrendeltetés
örök dilemmájáról, amelynek
mentén nagyon könnyen belebonyolódhatott volna az ezzel
kapcsolatos banális frázisok
üres puffogtatásába. Ám ehelyett kizárólag a saját közegére
koncentrál, engedi, hogy a környezet vizuális adottságai beszéljenek helyette. A Húszévesen meghalsz képei Hollywood
legszebb, legtrendibb panorámáit verik kenterbe; az alkotók
könyörtelen profizmussal várták ki a megfelelő pillanatokat
és fényviszonyokat annak érdekében, hogy lélegzetelállító

f i l mv i l á g

f i l mvi l ág

M o z i

S t r e a m l i n e

világot teremtsenek. Abu Alalal
mindezt pár különösen dekoratív álomszerű vízióval egészítette ki, így komótosan haladó
története lehengerlő frissességet és megkapó érzelmi világot
teremt.
ALFÖLDI NÓRA

Lejtmenet
Downhill – amerikai, 2020. Rendezte:
Nat Faxon és Jim Rash. Írta: Jesse
Armstrong. Kép: Danny Cohen. Zene:
Volker Bertelmann. Szereplők: Julia
Louis-Dreyfus (Billie), Will Ferrell (Pete),
Zach Woods (Zach), Zoe Chao (Rosie),
Miranda Otto (Charlotte). Gyártó: Likely
Story / Searchlight Pictures. Forgalmazó:
HBO Go. Szinkronizált. 86 perc.

R

uben Östlund Lavinájának
amerikai feldolgozása már a
forgatókönyv írása közben teljesen felszámolta azt a letisztultságot és az abba aprólékosan beszőtt feszült és szatirikus
szituációk hálóját, amitől a svéd
rendező filmje igazán felkavaró
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lett. A családi drámából Nat Faxon és Jim Rash író-rendezőpárosa egy harsány és zajos vígjáték-dráma hibridet próbált
faragni. Ugyan a Lavina cselekménye megengedné, hogy
az alaphelyzetből egy bátor és
éles műfaji váltással a komédia
felé vegye az irányt, csakhogy
a Lejtmenet poénjai az európai sztereotípiákon élcelődő
gegeknél nem jutottak tovább.
Pete és Billie két fiukkal Amerikából Ausztriába érkeznek jól
megérdemelt családi síelésükre. Billie nyolc hónappal korábban elvesztett apja sapkájában
szeretne végigsiklani a hófehér
tájon, míg felesége a békességunalom tengelyen próbál lavírozni családjával. Pete gyászából táplálkozó kényszeredett
életigenlést erőltet magára és
környezetére, amit azonban
már a vakáció második napján
átélt mesterséges lavina temet
maga alá. A síparadicsom teraszán ebédelni készülő család
közös kirándulását a hegyoldalról alázúduló hótömeg elől
– gyerekeit és feleségét hátrahagyó – elszaladó Pete végérvényesen kizökkenti az idillből.
Ferrell és Louis-Dreyfus párosa
színészi kvalitásaikhoz mérten
minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy életet leheljenek
szerepeikbe, de a férfi alakja
annyira megrajzolatlan marad,
hogy azt is nehéz eltalálni, hogy
életközepi válság és tohonyaság kínozza-e vagy szembenézése a családját gyáván magára
hagyó önző énjével. A feleség
figurája mindössze egy réteget
kap: szerfölött kibukik férje vi-
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selkedésén. A Lejtmenet még a
férj önbizalomhiányát és családjában betöltött szerepének
bizonytalanságát sem fejti fel,
mint ahogy finom társadalomkritikai élt sem csempész bele,
amikor a Lavina középosztály
elégedetlenségeit taglaló fanyar pillanataitól megválik. Így
viszont nem sok elmesélni való
marad.
PAZÁR SAROLTA

A kapitány küldetése
The News of the World – amerikai,
2020. Rendezte: Paul Greengrass.
Írta: Paulette Jiles regényéből Luke
Davies. Kép: Dariusz Wolski. Zene:
James Newton Howard. Szereplők: Tom
Hanks (Kidd), Helena Zengel (Johanna),
Elizabeth

Marvel

(Mrs.

Gannett),

Michael Angelo Covino (Almay), Fred
Hechinger (Calley). Gyártó: Universal
/ Perfect World Pictures. Forgalmazó:
Netflix. Feliratos. 118 perc.

Ú

j-Hollywood krónikásai többnyire csekély figyelmet
szentelnek azoknak a műfajformáló regényeknek, amelyek a 60-as évek derekán hű
adaptációikkal jelentős szerepet játszottak a revizionista
folyamatokban – különösen
igaz ez az akkoriban szépirodalmi zenitjén járó westernre,
mint ezt számos zsánerklasszikus bizonyítja a Hudtól (Larry
McMurtry) a Kis Nagy Emberen át (Thomas Berger) a True
Gritig (Charles Portis). Utóbbi
két mű központi revízióját – az
őslakosság realista szemlélete
illetve a női szerepek felülírása
– ötvözte 2016-os regényében
Paulette Jiles missouri költőnő,
aki az elmúlt két évtizedben
Cormac McCarthy méltó női
párja lett a kortárs vadnyugati irodalomban. A magyarul is
megjelent Kapitány küldetése
szépen illeszkedik a korszellem „vegyespáros westernjei”
közé (Jane Got a Gun, Kelletlen
útitárs, Félszemű), amelyekben
harcedzett pisztolyhősök kapnak leckét bátorságból és emberségből útitársnőiktől: előbbi filmszerepét ezúttal a bősz
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gyermekvédő Woody Pride
hatvan-pluszos verziója játs�sza, aki vándor-felolvasóként a
nyakába kap egy kajovák közt
nevelődött telepes fruskát,
hogy visszavigye családjához
a polgárháború utáni Texas renegátoktól, rablóktól és rézbőrűekkel hemzsegő vidékén át.
Paul Greengrass feldolgozásának legfőbb pozitívuma,
hogy megtartotta az eredeti
mű melankolikus hangulatát és
drámai szerkezetét, bármen�nyire ütköznek a kalandfilmes
elvárásokkal (a sztori egyharmadára helyezett egyetlen
tűzharctól az akciófinálét felváltó lírai befejezésig), emellett megőrizte Jiles központi
szimbólumait is – megfejelve
saját (néhol didaktikus) szerzői
kommentárjaival. Így lett az
utazást kísérő visszatérésből
az anyanyelvhez kölcsönös
nyelvtanulás, amelyben az indiánháborús veterán az őslakos
szavakon keresztül nem csak
a kislány szívéhez talál utat,
de egy ősi kultúra megértéséhez is (gyönyörű a két szimpla
mértani fogalomban – kör és
egyenes – megfogalmazott
különbség a két világ között);
és eképp bővült a Vadnyugat
civilizálását szolgáló újságfelolvasás a Trump-utáni Amerika
társadalmi reflexiójának eszközévé (lásd a gyógyulásról szóló
monológot és a lázító felolvasást a déli kényúr embereinek),
valamint a moziélmény metaforájává. Miként az írástudatlan
Vadnyugaton a hírmesélés volt
a közösségi élményként átélt

fi l mv i l ág

mesemondás szinte egyetlen
formája, úgy a karantén-jelenben a mozizásból lett egyik
utolsó hírmondója – amelynek
karácsonyi ünnepét az USAban épp ez a nemes Küldetés
jelentette.
VARRÓ ATTILA

Tolkien
Tolkien – amerikai, 2019. Rendezte:
Dome Karukoski. Írta: Stephen Beresford
és David Gleeson. Kép: Lasse Frank
Johannessen. Zene: Thomas Newman.
Szereplők: Nicholas Hoult (Tolkien), Lily
Collins (Edith), Colm Meaney (Morgan),
Derek Jacobi (Wright). Gyártó: Fox
Searchlight Pictures. Forgalmazó: HBO
Go. Szinkronizált. 112 perc.

J

. R. R. Tolkien a brit irodalom
egyik legismertebb szerzője,
aki világteremtő és nyelvalkotó
képességével a fantasy meghatározó alakja lett. Műveinek
elemzései rendre kitérnek arra,
hogyan hatott rá a mitológia, az
óangol vagy éppen északi hős-
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költemények. A finn Dome
Karukoski 2019-es életrajzi
filmje, a Tolkien úgy igyekszik
felsorakozni az ilyen munkák
mellé, hogy az író teremtette
világ forrásait Tolkien ifjúkorában akarja mindenáron felkutatni. Csakhogy ez az igyekezet
bosszantóan izzadságszagú
és érdektelen eredményt produkál. Pedig Tolkien életében
találhatóak olyan pontok, amik
hálás alapjául szolgálnának
egy életrajzi drámához, például hogyan hat egy gyerek fejlődésére, hogy első dél-afrikai
évei után Angliába költözve
elveszíti a szüleit? Vagy mit jelentett az anglikán országban
elkötelezett katolikusként élni?
Karukoski azonban nagyvonalúan átsiklik ezeken, sőt
gyakorlatilag figyelmen kívül
hagyja a vallásosság szerepét,
miközben annak hatása kiemelkedő az író szimbolikájában.
Ehelyett didaktikus párhuzamokat erőltet, mint például a
teátrális első világháborús jelenetekben, amikben a harctéri
füst CGI-animációval rajzolja ki
a majdani tolkieni antagonisták
alakját. A film cselekménye
az iskolás Tolkien barátságait
és későbbi feleségével, Edith
Brattel kibontakozó szerelmét
követi nyomon, ám mintha sem
Karukoski, sem a forgatókönyvíró David Gleeson – Stephen
Beresford páros nem bízott volna az alapanyagban: az összefércelt jelenetek dramaturgiai
hiányosságait Thomas Newman
zenéjével próbálják pótolni.
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Pedig amikor mernek egy-egy
jelenetbe belemerülni, akkor
sikerül – ha nem is sablonoktól
mentesen – szép emberi pillanatokat megragadniuk.
SÁNDOR ANNA

Henry – egy sorozatgyilkos
portréja
Henry: Portrait of a Serial Killer – amerikai, 1985. Rendezte: John McNaughton.
Írta: Richard Fire és John McNaughton.
Kép: Charlie Lieberman. Zene: Ken
Hale. Szereplők: Michael Rooker
(Henry), Tom Towles (Otis), Tracy Arnold
(Becky). Gyártó: Maljack Productions.
Forgalmazó: HBO Go. Feliratos. 83 perc.

J

ohn McNaughton kultikus
pszichothrillere nem véletlenül sínylődött éveket az amerikai forgalmazók purgatóriumában: 1985-ös elkészülte után
csak 1990-ben érkezett meg
a vásznakra, de az alkotóknak
utána is számos csörtét kellett
vívniuk a különböző cenzúrabizottságokkal. A rendkívül alacsony költségvetésű, szikáran
felsnittelt bűnügyi film olyan
kényelmetlen közelségbe hozza a címszereplő sorozatgyilkos
mindennapjait, amire korábban
nem nagyon volt példa – ráadásul az áldozatait véletlenszerűen levadászó Henry után nem
loholnak ballonkabátos kopók
és a morális egyensúlyt helyreállító végkifejlet is elmarad.
A film elbeszélése arra
kényszeríti a nézőt, hogy
szinte cinkosként kövesse a
gyilkost (a később rosszarcú
antagonistákra specializálódott
Michael Rooker dermesztő alakítása is erősíti a hatást), sőt egy
olyan tettestársat is kapunk, aki
még Henry-nél is visszataszítóbb: ahogy egyre jobban megismerjük Otis gyomorforgatóan
abuzív figuráját, úgy kezdünk –
jobb híján – Henryvel azonosulni. Ez a provokatív dramaturgia
– és a szerelmi szál kegyetlenül
elliptikus elvarrása – Michael
Haneke tíz évvel későbbi Furcsa
játékára emlékeztet, nem is beszélve a film második felében
hangsúlyossá váló önreflexió-
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ról. Otis videókamerával rögzíti
a szexuális aktusként megélt
gyilkosságaikat, amiket lassítva
néz vissza újra meg újra. A videó
médiumának ilyen tudatos, a
nézőt saját voyerizmusára emlékeztető használata – Haneke
mellett – az évtized végén berobbanó Szex, hazugság, videó-t
is előkészíti: a videó halványan
derengő képe mindkét filmben
az önkielégítés instrumentuma. McNaughton kegyetlen
lassúsággal hömpölygő, a 16
mm-es nyersanyag miatt időnként a dokumentumfilmek
nyers közvetlenségével ható
balladája még ma is kimerítő
filmélmény.
LICHTER PÉTER

Segítő kezek
Repo Man – brit-amerikai, 1984.
Rendezte és írta: Alex Cox. Kép: Robby
Müller. Zene: Steven Hufsteter és Tiro
Larriva.
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(Otto), Harry Dean Stanton (Bud),
Tracey Walter (Miller), Olivia Barash
(Leila). Gyártó: Edge City Production.
Forgalmazó: Netflix. Feliratos. 92 perc.

H

arry Dean Stanton kábán
lépdel a sivatagban Wim
Wenders Párizs, Texasának
nyitányában. Mintha különös
álomból ébredt volna – és ha
kíváncsiak vagyunk rá, milyen
is lehetett ez a jelenés, akkor
a Repo Mant kell elindítanunk.
Alex Cox első nagyjátékfilmje
1984-es, akárcsak Wenders
klasszikusa, egyik karakterét
úgyszintén Stanton játssza,
Robby Müller operatőr képei
pedig mindkét filmben számottevő figyelmet követelnek
maguknak. De míg a Párizs,
Texasban egy mitikus és fenséges Amerika-tabló ragadja
magával a nézőt, a Repo Man
Los Angelese a visszafordíthatatlan penészesedés kórképeivel kábít. A pusztulást mintha
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a Kiss Me Deadly pár évtized
átugrásával (talán földönkívüli
segítséggel) váratlanul ismét
felbukkanó, sugárzó csomagja terjesztené, de a rothadás
nyilvánvalóan régóta burjánzik, és elsősorban az agyakban
pusztít.
És mégis: ez a világ szinte repedésig van élettel. Igaz, hogy
Ottót (Emilio Estevez nyughatatlan alakítása), a magát
lázadónak képzelő punkfiút
könnyebben bedarálja a Reagan-kapitalizmus, mint szemeteskocsi a sörösdobozt, de
a törlesztő-részleteket fizetni képtelen nyomorultaktól az autóikat visszaszerző
behajtócégnél ő és társai mégis
kötényt próbálnak adni a sorsnak. Nincs jövő, de nincsen sírás sem: nagy dumákkal, nagy
dühvel (fontos szerepet kap a
helyi punkszíntér) és nagyot álmodni tudással a határ még itt
is a csillagos ég. Méghozzá – a
film zárlatát figyelembe véve –
szó szerint. Ki is akkor a vesztes,
hapsikáim?
Alex Cox maga is tudna mesélni erről egyet s mást. Noha
pszichedelikus imperializmusfricskája, az 1987-es Walker
után kiszorították Hollywoodból, a hátsó ablakon csak vis�szamászott: hiszen a Repo Man
diadalmas lúzerei nélkül Richard Linklater csellengői éppúgy nem elképzelhetők, mint
az utcai költészettel felszerelt,
sugárzó poggyászt cipelő haramiák Tarantinónál.
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