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Előzmények törlése
Effacer l’historique – francia, 2020.
Írta és rendezte: Benoît Delépine és
Gustave Kervern. Kép: Hugues Poulain.
Szereplők: Blanche Gardin (Marie),
Denis Podalydès (Bertrand), Corinne
Masiero (Christine), Vincent Lacoste
(Ben). Gyártó: Les Films du Worso / No
Money Productions. Forgalmazó: Cirko
Film. Feliratos. 110 perc.

L

Ketten
Deux – francia, 2020. Rendezte:
Filippo Meneghetti. Írta: Malysone
Bovorasmy és Filippo Meneghetti.
Kép: Aurélien Marra. Zene: Michele
Menini. Szereplők: Barbara Sukowa
(Nina), Martine Chevallier (Madeleine),
Léa Drucker (Anne), Jérome Vranfrain
(Fréderic). Gyártó: Paprika Films /
Artemis Productions. Forgalmazó: Ver
tigo Film. Feliratos. 99 perc.

F

ilippo Meneghetti debütáló
nagyjátékfilmje
elsősorban a színészi játékra épülő,
realista alkotás – egyetlen
álomjelenetet és a nyugtalanító prológust kivéve. Két
kislány bújócskázik egy olyan
helyszínen, ami a későbbiek folyamán ismét előkerül
a cselekményben, ám hirtelen egyiküknek nyoma vész,
a másikuknak pedig, amikor
szólítani próbálja, csak varjúkárogás jön ki a torkán.
Mindez egyszerre csodálatos és nyomasztó metaforája
mindannak, amit látni fogunk:
egy idős leszbikus pár tagjai
épp azt tervezik, hogy Franciaországból megismerkedé
sük színhelyére, Rómába költöznek, amikor egy váratlan
tragédia miatt Madeleine
elérhetetlenné válik Nina számára, aki még kommunikál-
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ni sem tud vele. Innentől
kezdve az asszony a kétségbeesés és a remény minden
lépcsőfokát végigjárja, és ez
rengeteg regiszteren átélt és
sokoldalú játékot jelent az őt
megformáló Barbara Sukowa
számára.
Fassbinder egyik egykori kedvenc színésznőjének alakítása
mellett, ami figyelemre méltó
még a filmben, az az olyan apró,
mégis jelentőségteljes mozzanatok értő és érzékeny megjelenítése, ami az LMBTQ közösség
tagjai számára a mindennapi
tapasztalatot jelenti. Addig ugyanis mindenki nagyon elfogadó, amíg nem a saját szerettét
érinti a dolog. Az ingatlanközvetítőnek természetesen semmi

fi l mvi l ág

kifogása nincs a ’dyke’-ok („öreg
leszbik”) ellen, Madeleine családja azonban sokkal kevésbé
megértő, amikor kiderül, hogy
a több évtizedes barátság valójában több évtizedes szerelmi
viszony. Ehhez hasonlóan az,
hogy Nina német bevándorló,
sokáig fel sem merül (aki nem
tud jól franciául, észre sem
veszi), de amint a rokonok ellentétes oldalra kerülnek vele,
azonnal szóba kerül – egyáltalán nem negatív felhanggal,
mégis hangsúlyosan. Hogy ho
gyan jut el ebből a pozícióból
végül Nina oda, hogy ismét
„ketten” legyen Madeleine-nel,
annak gyönyörű, szívbemarkoló krónikája a film.

filmv i l ág

VAJDA JUDIT

ecsúszott emberek erőltetetten tragikomikus története
az Előzmények törlése, amely
azzal hitegeti a nézőt, hogy
aktuális és fontos társadalmi
kérdéseket feszeget. Ez azonban (ön)ámítás, sokkal inkább
gúnyt űz hőseiből, semmint valós problémákat ábrázol. Be
noît Delépine és Gustave Ker
vern filmje három kisvárosi
életébe enged betekintést,
akiknek mind meggyűlik a baja
az internettel. A férje által elhagyott szerencsétlen, soha nem
dolgozó, a bútorai eladásából
megélni próbáló nőt, akinek
napi tevékenysége a semmittevés és lerészegedés, egyik
este felszedi egy férfi a kocsmában. A nőről szexvideót
készít, és azzal zsarolja, hogy
kiteszi az internetre, ha nem
fizet. Szomszédja a férfi, aki
lánya online zaklatóját igyekszik utolérni a Facebook-nak
küldözgetett postai leveleken
keresztül. Harmadik hősünk a
megszállott sorozatfüggő nő,
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aki állását is azért veszítette
el, mert munka közben sorozatot nézett. Most egy sofőrszolgálathoz jelentkezett,
ezzel próbál pénzt keresni,
ám minden kliensétől egycsillagos értékelést kap. A trió
végül egy hackerhez fordul,
abban bízva, hogy segít megoldani problémáikat.
Próbálkozásaik nevetségesek, miközben sorra rossz döntéseket hoznak, küldetésükkel
nem jutnak sehova. Szerencsétlenségükre és a „modern
világ által kiszolgáltatottságba sodort” helyzetükre olyan
klisés jeleneteken keresztül
mutatnak rá az alkotók, mint
a küzdelem a weboldalakon
látható személyes adatok védelmére szolgáló gomb állandó elfogadásával, az akciós
újságok legjobb ajánlatainak
keresésével töltött napok, amelyek felháborodással zárulnak, ha az akció mégsem érvényes. Tagadhatatlan, hogy
emberek egy csoportja kiszolgáltatottabb az internet világának, mint mások, a bürokrácia útvesztőiben pedig nehéz
zöldágra vergődni. De miért
kell filmet készíteni erről a jelenségről, ha nincs róla semmi
mondanivalónk?
PETHŐ RÉKA

Nagy visszatérők
The Comeback Trail – amerikai, 2021.
Rendezte: George Gallo. Írta: Josh
Poshner. Kép: Lucas Bielon. Zene:
Aldo Shilaku. Szereplők: Robert De
Niro (Max), Tommy Lee Jones (Duke),
Zach Braff (Walter), Morgan Freeman
(Reggie), Kate Katzman (Maggie).
Gyártó: Story Board Media / Alla
Prima Productions. Forgalmazó: Big
Bang Media. Szinkronizált. 104 perc.

A

Volt egyszer egy...Hollywood
és az Ave, Cézár! farvizén
evez George Gallo (Szex a neten) Ó-Hollywood-szatírája, az
1982-es, azonos című vígjáték remake-je. A mostani és
az eredeti szereposztása között ugyan nincs átfedés, de
mindkettő erősen épít a hú-
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zónevekre: míg a korábbiban
többek között Hugh Hefner
cameózott, ezúttal Robert De
Niro, Tommy Lee Jones és Morgan Freeman mellett Zach
Braff viszi a főbb szerepeket. (Braffnak köszönhettük a
szintén remake és ugyancsak
„öregek bevetésen” tematikájú, bár jóval összeszedettebb
Vén rókákat, amely pont a szívet melengető melankólia miatt volt sokkal jobb film.) Max
Barber producer időskorára a
szakmai számkivetettség felé
tart, utolsó filmje akkora bukás
volt, hogy a hírhedt maffiafőnök markába kerül. Barbernek
és unokaöcs-társának egyetlen utolsó dobása maradt, ám
ezúttal nem a mozijegyeladás,
hanem egy biztosítási csalás
nyélbe ütése révén próbálják
az adósságaikat letornázni.
Egy kiöregedett színészek számára fenntartott otthonban
találnak rá az áldozatszerepre
ideálisnak tűnő Duke Montanára (Jones és a film legjobb,
egyszerre önreflektív és igazán szatirikus jelenete), aki
azonban korántsem felel meg
olyan kiválóan a szerencsétlen célnak, mint azt a producerek várnák.
A nagy visszatérők hiába játszadozik el olyan közhelyekkel, mint a filmes szakma mindenhatósága („nem ölhet meg
bennünket, mi producerek vagyunk”), mindvégig hiányzik
belőle az életközeliség, így aztán szinte súlytalan, de közben
humortalan is – leginkább az
intertextuális gegek és kika-
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csintások (Parkinson-kóros a
kamera) elképesztő kavalkádja. De Niro a gyermeteg, ősz
sörényes, aviátor szemüveges
Barber szerepében ki tudja,
hányadik féle önreflektív alakítását hozza a nagypapává
válásról, ám a mostani szerepben mintha kissé túlpörgött volna, a forgatókönyv és
a rendezés pedig láthatóan
egyik színésznek sem tudott
megfelelő alapanyagot adni,
hogy igazán jóízűen elviccelődhessenek a szakmai elfásulás mindig hálás témáján.
KOVÁCS KATA

Egy igazán dühös ember
Wrath of Man – amerikai-angol, 2021.
Rendezte: Guy Ritchie. Írta: Guy
Ritchie, Marn Davies, Ivan Atkinson.
Kép: Alan Stewart. Zene: Christopher
Benstead. Szereplők: Jason Statham
(H.),

Josh

Hartnett

(Boy

Sweat

Dave), Scott Eastwood (Jan), Holt
McCallany (Bullet). Gyártó: Miramax.
Forgalmazó: Freeman Film. Feliratos.
118 perc.
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uy Ritchie-nek úgy sikerült
markáns látásmódú rendezőként fennmaradnia a filmes
köztudatban, hogy a karrierjét
megalapozó két egészestését
leszámítva egyik produkcióját
sem övezte egyöntetű elismerés, sőt az utóbbi évek különösen lesajnált bérmunkái (Arthur
király, Aladdin) után készített
Úriemberek gengsztervígjáté
kával is csak félig-meddig sikerült helyreállítania egykori
renoméját. A fél karrierje során
hozott anyagból dolgozó alkotó legfrissebb filmjéhez Nicolas Boukhrief A pénzszállítója
szolgáltatta az alapot, amelyet
Ritchie írótársaival inkább
csak vázlatként kezelt – nem
is egészen világos, miért volt
szüksége kiindulópontnak egy
„futottak még” kategóriás francia thrillerre, hacsak nem valamilyen stúdiófilmes gazdasági
megállapodás rejlik a háttérben.
Az Egy igazán dühös ember
felütésében a címszereplő
magányos farkas biztonsági
őrként kezd dolgozni egy pénzszállító cégnél, és amikor megtámadják az egyik járművüket,
kiderül, hogy a férfi visszafogott kezdő helyett rettenthetetlen profi, és hamarosan az is
világos lesz, miért pont ennél
a vállalkozásnál állt munkába.
Ritchie a cselekménydúsítástól
kezdve a feszültségfokozáson
át az erőszakosságig minden
szempontból túlszárnyalja az
alapfilmet, és rövid idő alatt
egyértelműsíti, hogy néhány
szellemes párbeszédet leszámítva ezúttal nélkülözi a
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humort. Ugyanakkor minden
cifrázása (új szálak és nézőpontok, időbontásos szerkezet) ellenére pofonegyszerű
bosszúsztorit kínál jellegzetes
stílusjegyei háttérbe szorításával és a szokásos (bár a
filmet nem eluraló!) Stathamalakítással: idei rendezésénél
tehát mintha csak az lett volna a szempont, hogy bebizonyítsa, igény esetén össze
tud még rakni egy áramvonalas, keménykötésű gengszterfilmet, az már nem, hogy ezen
a tényen kívül bármire is emlékezzünk majd belőle.
ROBOZ GÁBOR

Senki
Nobody – amerikai, 2020. Rendezte:
Ilya Naishuller. Írta: Derek Kolstad.
Kép: Pawel Pogorzelski. Zene: David
Buckley. Szereplők: Bob Odenkirk
(Hutch), Connie Nielsen (Becca), Alekszej Szerebrjakov (Kuznyecov), RZA
(Harry), Christopher Lloyd (David).
Gyártó: Perfect World Pictures. For
galmazó: UIP-Duna Film. Szinkronizált.
92 perc.

A

belső nézetű öldöklős videójátékok fókuszát mérsékelten izgalmasan használó
Hardcore Henryt követően Ilya
Naishuller hagyományosabban mozifilmes, de szintén
nyíltan erőszakos, kiszámíthatóságával is roppant szórakoztató akcióinfernót. A Senki
le sem tagadhatná, hogy a John
Wick-franchise írója készítette
forgatókönyvét, mint ahogy
azt is büszkén vállalja, hogy
a Breaking Baddel, s annak
spinoff-sorozatával világhírűvé vált Bob Odenkirk színészi
képességeit kevésbé, kiégett
irodista fazonját (az említett
szériákban ügyeskedő ügyvédet alakított/alakít) viszont
annál inkább hasznosítja mutatványához. Láttunk már ilyet
sokszor: az akcióhősről senki
sem sejti, hogy akcióhős, pedig nála hatékonyabb egyszemélyes hadsereg aligha létezik a Földön. Odenkirk ebben
az esetben azért volt briliáns
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választás, mert róla a néző valóban nehezen tudja elképzelni, hogy egy féktelen vadállat
lakozik az unott tekintet mögött – s a pocakos apukatest
is lehet halálos fegyver. Erre
ügyesen rá is játszik a ráérős,
szellemes felvezetés (is), aztán a bestiát egy betörés, s az
azt követő, rosszul elsült bos�szúállási manőver folyománya
ébreszti fel, majd máris ott
találjuk magunkat szemben az
orosz maffiával (igen, Kolstad
még ebben sem volt hajlandó
elvonatkoztatni a John Wicktől, kutya is van), hősünk pedig még nyugdíjasotthonban
pihenő apukáját (Christopher
Lloyd) is kénytelen aktivizálni.
A Senki nyers, de játékosan
koreografált bunyói és lövöldözései, no és Odenkirk eltökéltsége okán bizonyítja, hogy
eredetiség híján is lehet még
kisebb költségvetésű, korrekt
akciófilmet gyártani Hollywoodban. És ahogy a zárlat
korunk divatjának megfelelően be is lengeti, akár még egy
újabb franchise-t is.

Marisol Nichols (Angie Garza), Max
Minghella (William Schenk). Gyártó:
Twisted Pictures. Forgalmazó: Free
man Film. Szinkronizált. 93 perc.

A

David Fincher-féle Hetedik
horrorváltozata, a Fűrész filmsorozattá érett, amelynek epizódjai egyre rosszabbak lettek.
Chris Rock amerikai humorista
szeretett volna kitörni a komédia skatulyájából, így az ő
közbenjárására, a Fűrész-veterán rendezővel, Darren Lynn
Bousmannel (Fűrész 2–3.) a fedélzeten elkészült a kilencedik
rész, a Spirál reboot-ja, amellyel
az alkotók új életet kívántak lehelni a szériába. Az újraélesztés
csak átvitt értelemben, a fiktív
világban sikerült: az önbíráskodó, halálos „logikai feladványokkal” operáló sorozatgyilkosnak, a már egy ideje halott
Jigsaw-nak új követője akadt,
aki ezúttal a rendőrséget veszi
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célba, hogy megtisztítsa a korruptnak vélt „rossz zsaruktól”.
Az egykori rendőrfőnök édesapja, Marcus árnyékában élő,
becsületes Zeke és újdonsült
partnere, a látszólag zöldfülű
William veszik üldözőbe őt,
miközben egyre több törvényszolga esik csapdái áldozatául.
A Hetedik és A Magnum
ereje fő témáit ötvöző Spirál
alapvetően izgalmas lenne, de
alcíméhez híven sajnos nem
képes elszakadni a Fűrészek
rossz hagyatékától. Hiába a
társadalomkritikus hangvétel,
a történet ebben az epizódban is csak ürügy a javarészt
unalmas, ötlettelen kínzásokra, amelyekhez hasonlókat láttunk már a franchise
korábbi darabjaiban. Chris
Rock egyáltalán nem illik az
idealista rendőr szerepébe,
sokszor ripacskodik, és a vígjátékaiban jellemző komikus
eszközökkel játszik, Samuel
L. Jackson pedig csak unottan
végigkáromkodja a cselekményt. A szolgálólány meséje
sztárja, Max Minghella viszont
kifejezetten jó a titokzatos
William szerepében, bár éppen azért található ki, hogy az
ő karakteréhez kötődik a nagy
fordulat, mert övé az egyetlen
érdekesebb figura és alakítás
a filmben. Ám a tizedik Fűrészben Minghella is kevés lesz
ahhoz, hogy megmentse ezt a
harmadik része óta egyre több
sebből vérző és egyre vérszegényebb sorozatot.
BENKE ATTILA

KOVÁCS GELLÉRT

Spirál: Fűrész hagyatéka
Spiral: From The Book of Saw – amerikai, 2021. Rendezte: Darren Lynn
Bousman.

Írta:

Chris

Rock,

Josh

Stolberg, Pete Goldfinger. Kép: Jor
dan Oram. Zene: Charlie Clouser.
Szereplők: Chris Rock (Zeke Banks),
Samuel L. Jackson (Marcus Banks),
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Démonok között 3:
Az ördög kényszerített
The Conjuring 3: Devil Made Me Do
It – amerikai, 2021. Rendezte: Michael
Chaves. Írta: David Leslie JohnsonMcGoldrick. Kép: Nichael Burgess.
Zene:

Joseph

Bisara.

Szereplők:

Patrick Wilson (Ed), Vera Farmiga
(Lorraine), Ruairi O’Connor (Arne),
Julian Hilliard (David), Sarah Catherine
Hook (Debbie). Gyártó: New Line
Cinema / Atomic Monster. Forgalmazó:
InterCom. Szinkronizált. 112 perc.

H

a létezik nagyobb rejtély
az ördögűzések világában
annál, hogy a Sátán légiói leginkább miért tanyasi kiskorúakat szállnak meg sűrű káromkodásra és indokolatlan
bútortologatásra kárhoztatva
őket, ahelyett, hogy mondjuk
fényűző orgiákat csapnának
Dua Lipa testébe bújva, az
csakis az lehet, miként válhatott a Warren-házaspár olcsó vásári kóklerből országos hírű „démonológussá”,
majd a 21. század legjövedel
mezőbb horror-franchise-ának
főhőseivé. Minden egyes nyitófelirat, amely a Conjuringuniverzum nézőit biztosítja
arról, hogy megtörtént események feldolgozását látják,
nagyjából olyan elképesztő
(és kártékony) ferdítés, amilyen a Schindler listája musi
cal-remake-je lenne, ha holocaust-tagadók készítenék el.
A Démonok között 3. eddigi
mélypontja ennek a parasztvakításnak, mivel egy olyan bírósági ügyet dolgoz fel, amelyben elsőként éltek az „ördög
kényszerített” hajmeresztő védelmével – természetfeletti horrorjeleneteivel pontról
pontra igazolva a Warren-féle
sarlatánok és idegbeteg gyilkosok perdöntő koholmányait.
A James Wan rendezői székét átvevő Michael „La Llo
rona” Chaves ráadásul még
annyira sem próbálja felvillantani az alapsztori jogi abszurdumát és a mögötte húzódó
személyes érdekeket, mint az
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eset első feldolgozását jelentő Demon Murder Case silány
tévéfilmje. Beéri annyival,
hogy ellopja 1983-as elődje
néhány hatásos ötletét (a faág-vágós incidenstől a megvadult kutyák közé helyezett
gyilkosságig), digitális rémeffektekre cseréli Új-Hollywood
sátáni halszemoptikáját, hozzáír a sztorihoz egy kriptakonzervatív modus operandit
(amelynek főgonosza rút halállal büntet vadházasságot,
leszbikus diáklányokat, cölibátus-szegő papot, miközben meghátrál egy határozott
Miatyánktól), majd ráhúzza
az egészet egy stopperrel írt
jump-scare narratívára, amelyben öt percenként akad egy
kósza sokk-flashback, rémlátomás vagy démoni megszállás, nehogy a közönségnek
ideje legyen elgondolkodni,
mégis miféle ördög kényszeríti egy ilyen pokoli sületlenség
megnézésére.

2

021 nyarával folytatódik a
sátáni Disney-dívák rehabilitációja: Csipkerózsika ősellensége, Demóna után ezúttal
a dalmaták réme, Szörnyella
becsületének helyreállítására kerül sor, szintén szuperlátványos eredettörténetbe
csomagolva, amelyben egy
ifjúkori trauma felel a kivételes adottságokkal megáldott,
erős és független nőalak pálfordulásáért. Miután imádott
édesanyja egy vérszomjas dalmatatámadás áldozatává válik, a különc Estella árván
marad London közepén, örök
barátságot köt két utcagyerekkel, Jasperrel és Horace-szal,
majd tolvaj-mesterhármassá
kovácsolódnak. Estella két
bravúros heist között sem feledi gyermekkori rajongását a
divat világa iránt és régi álmát
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követve bedolgozza magát
a tisztelt és rettegett trenddiktátor, Von Hellman bárónő
kegyeibe: ám a divattervezői
karrierépítés – a felszakadó
múltbéli sebek nyomán – hamarosan elszánt bosszúhadjáratba fordul át.
Az Én, Tonya életrajzi filmjével nevet szerző Craig Gillespie ismét sziporkázó anti
hősnőt állít a kifutóra, ám ezúttal Az ördög Pradát visel történetét fazonírozza át, A nagy
Gatsby látvány-forgatagával
feldobva – a Disney nemcsak a társírót, Aline Brosch
McKenna-t emelte át a Cosmokultfilmből, de a jól bevált
motívumkészletet is. Emellett
az elnyomott kívülálló figurája, aki sötét, polgárpukkasztó
performanszokkal válaszol a
megalázásokra, némi hason
lóságot mutat a korunk emblematikus antihősévé vált Jokerrel is (Gillespie egy felcsendülő dallam erejéig konkrétan megidézi Todd Phillips
alkotását). Sokszínű ötletparádéjával a Szörnyella meglepően üdítő élménynek bizonyul – Emma Stone ragyogásán túl a lendületes ritmus,
a Swinging London glamúrját
megelevenítő képi világ és a
korszak legmenőbb slágereiből táplálkozó glam punk-hangulat elsöprő ereje – egyetlen
musicalbetét nélkül is – kön�nyen táncba viszi a nézőt.
TÜSKE ZSUZSANNA

VARRÓ ATTILA

Szörnyella
Cruella –amerikai, 2021. Rendezte:
Craig Gillespie. Írta: Dana Fox, Tony
McNamara. Kép: Nicolas Karakatsanis.
Zene: Nicholas Britell. Szereplők:
Emma

Stone

(Cruella),

Emma

Thompson (Bárónő), Joel Fry (Jasper),
Paul Walter Hauser (Horace), Mark
Strong (John). Gyártó: Walt Disney
Studios. Forgalmazó: Fórum Hungary.
Szinkronizált. 134 perc.
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