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Live action - film

A szobalány
Írta: Catrin
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Live action - film
Dél-Korea egyik legismertebb rendezőjének Park Chan-wooknak új filmjét
decembertől vetítik a magyar mozik. Az
elszánt érdeklődők azonban már a Mozinet Filmnapok vagy a Koreai Filmfesztivál
keretében elkaphatták A szobalányt.

Park Chan-wook
A híres-hírhedt rendező nemzetközi sikerét bosszú trilógiájának,
azon belül elsősorban a japán mangán alapuló Oldboynak köszönheti,
mellyel 2004-ben Zsűri Nagydíjat
nyert a Cannes-i fesztiválon. Filmjeiben egyfajta elszigeteltséget, mesterkélt közeget teremt, amit témái
nyers kiterítésével ellensúlyoz. A
körbejárt motívumokat zseniálisan
precíz köntösben tálalja minőségi filmes eszközökkel. A látvány, a színészek játéka részletes és hangsúlyos,
tele már-már túlzóan naturalisztikus
elemmel (bűnnel, erőszakkal, nemiséggel, tabuval) valamint jó adag
fekete humorral. Munkássága emlékezetes, közkedvelt és megosztó:
témáit sokan zseniálisnak, sokan
pedig betegesnek találhatják. További munkái: A bosszú ura, A bos�szú asszonya, Cyborg vagyok, amúgy
minden oké, Vonzások stb.
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Az 1930-as években járunk, Korea
japán megszállás allatt áll. A fiatal koreai
Sook-hee szobalánynak szegődik egy félig
japán félig koreai nemes hölgyhöz, Hidekóhoz, aki nagybátyjával Kouzukival él összezárva egy keleti és nyugati stílusjegyeket
ötvöző hatalmas házban. Azonban a kedves szobalány Sook-hee valójában zsebtolvaj, akit egyik szélhálmos társa bérelt fel,
hogy cselédként beépülve segítsen elnyerni Hideko szívét. A szélhámos férfi Fujiwara
grófként látogatja a japán családot, célja
Hideko vagyonát megszerezni. Tervük,

hogy az úrnőt Japánba szökteti, ott feleségül veszi, majd diliházba záratja, a házasság által megszerzett vagyonból pedig
Sook-hee is részesedhet. Mivel a birtokra
bezárt, terhes feladatként nagybátyjának
felolvasásokat tartó Hidekót a legkisebb új
inger is motiválja, így látszólag könnyen halad a terv, azonban a gróf mellett/helyett
Sook-hee és úrnője között szövődik egyre
nagyobb vonzalom. A szobalány sajnálni
kezdi gyönyörű áldozatát... Vajon a pénz
illata elég erős marad? A cselekmény közel
sem merül ki annyiban, hogy Fujiwara grófnak sikerül-e megszöktetnie a beszűkűlt
világú hölgyet.
A film három részre tagolódik, az 1-2.
ugyanazt meséli el csak először a szobalány, másodszor az úrnő szemszögéből, a
3. szakasz pedig a konklúzió. Az első részre
apró feszültségek és megválaszolatlan kérdések jellemzőek, melyeket feledtethet a
cselekmény könnyed előrehaladása, hogy
aztán egy nem várt fordulat következhes-

sen. A második részben válaszokat kapunk
a fordulat miértjére, a korábban érzékelt
feszültség és titokzatosság okára. Ekkor
válik a szinte bejáratottnak tűnő, leszbikussággal is fűszerezett kosztümös gengszter
dráma igazi őrültekházává. Fokozódnak
az ellentétes érdekek, a csalás mértéke
és utat tör magának a perverzió is, pont
mikor Parktól már hiányoltuk volna. A
zárásban megkapjuk az addig hiányolt
másik jelentős pontunkat, az erőszakot
is. Szerencsére viszont alulról sem közelíti
meg azt a kegyetlenkedést, amit a rende-

A forrásmű
Park a wales-i írónő, Sarah Waters
2002-es Fingersmith című regényét
dolgozta át. Az 1800-as évek Angliája helyébe az 1930-as évek Koreája
lépett. A fő cselekményszál és a történet tagolása megmaradt, kivéve
egy-két eseményt, amiket másképp
tálal a film. Legnagyobb eltérése abban rejlik, ahogy a rendező az alapmű
egyes elemeit, szegmenseit kiemeli,
felnagyítja, sokkal inkább a középpontba helyezi, ezzel adva igazi „Parkos” ízt az amúgy is tartalmas és meglepő történetnek. A Fingersmithnek
2005-ben már készült egy kétrészes,
regényhűbb filmváltozata, melyet
nálunk A tolvajlány címen sugároztak.
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Live action - film
dülékenységével enyhíti ezt a közel két
és fél órát. Fordulatai azonban Park munkásságának ismerőit aligha fogják meglepni, számukra már-már lineáris, várható
eseményekkel tűzdelt élményt nyújt. Egy
felnőtt „mesét”, melyben elhasogathatunk a legapróbb részletek között is. Bár
nagy elődjeihez az Oldboyhoz és A bosszú
asszonyához tartalmilag egyszerűbb/kön�nyedebb mivolta miatt nem ér fel, szórakoztatásban és filmes eszközeiben méltó
utódjukká válik.

ző mesterien tálalt korábbi filmjeiben; itt
nem ez válik hangsúlyossá. Helyette kapunk néhány ráadást és révbe érést több
ponton is, erősen tabu döntögető, feminista hangsúllyal.
A film hangulatteremtése óriási, zárt,
fiktív világa a legapróbb díszletig megkomponált. A kamera sokat időz akár az egyes
helyiségeken, akár a színészeken, majd
körbepásztáz, hogy minden oldalról megismerkedhessünk velük. A klasszikus nyugati és japán díszlet ötvözete elvarázsol,
de ami még inkább plusz élményt nyújt,
az a nyelvi eszköztár. A színészek keverve
beszélnek koreaiul és japánul, rendkívül
hatásosan, ahogy épp az adott jelenet
vagy karakter megköveteli. Igazi kulturális
élmény, azok számára főként, akik mindkét
nyelvet kedvelik. Segítségként az eddigi
vetítéseken külön színnel is jelölték ezeket
a szakaszokat. Az alap koreai szöveg fehér,
a japán betoldások és mondatok sárga
színű feliratot kaptak.
Sokszor érezhetjük úgy, hogy a rendező a hatásvadászat érdekében a tálalásra
helyezi a súlypontot a történet helyett. Ez
különösen igaz a két főszereplőnő jeleneteinél, kiknek szépségén rengeteget időz.
Ügyesen feszültséget teremt, érzékelhető vágyat és vad (majdnem pornográfba
hajló) erotikát nyújt. A szépséget és a
kellemetlenséget, a vonzást és a taszítást, mint a nézőben reakciókat ingerlő
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eszközöket viszont többször a valós érzelmek helyettesítőjének találhatjuk. Úgy
is tűnhet, hogy nincs is szükség mélyebb
fejtegetésre, a cselekedetek logikussága
vagy szükségszerűsége miatt, némi hiány
és hiba kitöltése pedig a nézőre marad.
Öncélúságát viszont ez a film is nehezen
mosná le magáról.
Megéri moziba ülni A szobalányért?
A kicsit is érdeklődőknek mindenképp,
igazi látványfilm, ami bár feszültségben
tart, (sokszor fekete) humorával és gör-

Eredeti cím:
Agasshi (아가씨)
Év: 2016
Játékidő: 2 óra 25 perc
Rendező:
Park Chan-wook
Színészek: Kim Tae-ri,
Kim Min-hee, Ha Jeong-woo, Jo Jin-woong
Műfaj: dráma, pszichológia, thriller
IMDB: 8,1 MDL: 8,4
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Légy az AniMagazin cikkírója!
Az AniMagazin várja animés, mangás, japános vagy bármely távol-keleti témába illő írásaidat.

Mindenképp írj nekünk, ha:
- láttál egy animét vagy olvastál egy mangát és közzétennéd róla bővebb véleményedet,
- úgy érzed nem eléggé népszerű az egyik kedvenced és terjesztenéd, hogy mitől jó,
- szereted a japán/ázsiai kultúrát (film, dorama, étel, történelem, művészet stb.) és egy szeletét másoknak is szeretnéd bemutatni,
- csak szimplán kedved támad valamilyen ismertetőt, bemutatót, elemzést írni.
Ha a fentiek valamelyike igaz rád, akkor máris tapadj rá a billentyűzetre és cikkedet küldd el nekünk a bekuldes@anipalace.hu címre,
vagy gyere fel az anipalace.hu weboldalra és a “Cikk beküldés” menüponton keresztül juttasd el hozzánk írásod.
Ha szeretnél cikket írni, de nincs ötleted és nem tudod miről írnál, akkor is jelentkezz, szívesen segítünk.
Érdemes végignézni a cikk kategóriáinkat, ahol témakörökre osztva végignézheted, hogy mely témakörben, milyen cikkek születtek már.

A cikkek formai követelményei:
- minimum két oldalas word dokumentum,
- csatolj hozzá képet és ha kell, forrást,
- ha van bármilyen elképzelésed a cikk kinézetéről, azt is megírhatod.
Amennyiben megfelel a cikk és időben küldöd, úgy már a következő számban viszontláthatod az írásodat.

Ne habozz hát, csatlakozz te is Magyarország legnagyobb online animés magazinjához!
Elérhetőségeink:
- Cikkek és egyéb munkák (fanart, fanfic) beküldése: bekuldes@anipalace.hu
- Ötletek, kérdések, vélemények, egyéb óhaj-sóhaj: info@anipalace.hu
vagy keressetek minket az AniPalace facebook oldalán.

