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dőképes mozidarab. Mi több, 
a kortárs szcénára gyakorolt 
hatása sem lebecsülendő, elég 
csak arra utalni, hogy Richard 
Kelly méltán ünnepelt Donnie 
Darkójának nyúlfiguráját nyil-
vánvalóan rokoni kapcsolatok 
fűzik Koster opuszának címsze-
replőjéhez.

Lehet fanyalogni, hogy meny-
nyire együgyű a sztori, mennyi-
re lapos a film által közvetített 
életbölcsesség, mindazonáltal 
a Barátom, Harvey napjainkban 
talán még aktuálisabb, mint 
elkészültekor volt. Akárcsak 
a legkiválóbb Capra-művek: 
hatékony medicina cinizmus 
ellen.
Extrák: két kisfilm a Universal 
stúdió 100 évéről.

PÁPAI ZSOLT

Ház az erdő mélyén
The Cabin in the Woods – ameri-

kai, 2011. Rendezte: Drew Goddard. 

Szereplők: Kristen Connolly, Chris 

Hemsworth, Anna Hutchison. Forgal-

mazó: Pro-Video. 95 perc.

A kétezres évtized elmúltával 
az amerikai rémfilmben a 

torture porn pünkösdi királysá-
ga is véget ért, a Fűrész-széria 
kifulladásával a szakadó hús 
közelképei visszaszorultak az 
európai művészfilmbe és a 
független szcéna perifériájára, 
átengedve a terepet a kilenc-
venes éveket jellemző játékos-
ironikus horrornak. Mi sem bi-
zonyítja ezt jobban annál, 

módon állít emléket a város 
lüktető zenei szcénájának, mint 
tette azt Winterbottom a Non-
stop party arcokban. Az ország 
és a kor hiába más, a szex, a 
drogok és a rock’n’roll életérzé-
se ugyanaz.

BASKI SÁNDOR

Szex receptre
Kiki, el amor se hace – spanyol, 2016. 

Rendezte: Paco Leon. Írta: Fernando 

Perez és Paco Leon. Kép: Kiko de la 

Rica. Szereplők: Natalia de Molina 

(Natalia), Alex Garcia (Alex), Silvia 

Rey (Cajera), Paco Leon (Paco), Ana 

Katz (Ana). Gyártó: Vertigo Films / 

Telecinco Cinema / Mediaset Espana. 

Forgalmazó: ADS Service. Feliratos. 

102 perc.

lyesebb, mint az Alabama és 
Monroe: az író-rendező apja is 
egy hasonló szórakozóhelyet 
üzemeltetett 10 éven át – a kis 
Felix gyakorlatilag itt serdült fel 
–, majd eladta egy testvérpár-
nak. Groeningen ezt a két peri-
ódust egyszerre örökítette meg, 
és ez a kor-, illetve helyismeret 
teszi hitelessé az amúgy kevés 
meglepetést tartogató sztorit. A 
konfliktust természetesen a két 
testvér habitusbéli különbsége 
adja: a fiatalabb Jo felelősség-
teljes és ambiciózus, ő az, aki 
a szabályok szerint játszana, 
családos bátyja, Frank viszont 
vakmerően veti bele magát az 
éjszakába, veszélybe sodorva 
ezzel az egész vállalkozást.

Korábbi filmjeihez hasonlóan 
Groeningen ezúttal is a színész-
vezetésben és a hétköznapi 
pillanatok feszültséggel telíté-
sében jeleskedik leginkább, de 
a helyi klubélet bemutatása is 
autentikusnak tűnik. Az Alaba-
ma és Monroe után a zene most 
is kiemelt szerepet kap – a 
blue grass helyett itt a punktól 
a house-ig terjed a spektrum.  
Noha a 70-es évek Mancheste-
rét nem lehet Genttel összevet-
ni, Groeningen mégis hasonló 

Az alig másfél éve bemutatott 
ausztrál Szexterápia egymás 
mellé kanyarintott pár-tör-
ténetei különc szexuális vá-
gyak felfedezésének ürügyén 
kínálták a szerelmi, illetve 
házastársi kapcsolatok akadá-
lyait több-kevesebb sikerrel 
leküzdő őszinteség és em-
pátia – nem túl velős, de leg-
alább jószándékú – tanmeséit. 
Az öntudatosan közhelyes (a 
csetlő-botló lánykérés) vagy 
ironikusan valószerűtlen for-
dulatokat (a film végi tömeg-
baleset) és olykor fajsúlyos 
kérdésfeltevéseket (a felesé-
gét elaltató szeretethiányos 
férfi esete) kamara-helyzetek-
be sűrítő munka idén spanyol 
közegben született újjá a Szex 
receptre képében, amivel min-
denek előtt a remake-ek el-
lenzői nyerték meg maguknak 
a soron következő kiábrándító 
példát.

A családi körben barkácsolt 
morbid válság-vígjátékait (az 
anyja és a nővére főszereplé-
sével készült Carmina-filme-
ket) maga mögött hagyva a 
fősodor felé kacsintgató Paco 
León ugyanis épp a másik 
megértésére törekvés rokon-
szenves gesztusát cserélte le 
az Eszeveszett mesékre hajazó 
(lásd a főcímet), néhol hiszté-
rikusan harsány túlzásaival és 
megbélyegző nézőpontjával. 
Mert míg a Josh Lawson verzi-
ójában feltűnt szerepjátszók 
és félelemtől felizgulók útjai 
egy párterápiás váróteremben 
keresztezték egymást, León 

Belgica – belga, 2016. Rendezte: Felix 

van Groeningen. Írta: Arne Sierens 

és Felix van Groeningen. Kép: Ruben 

Impens. Zene: Soulwax. Szereplők: 

Stef Aerts (Jo), Tom Vermeir (Frank), 

Stefaan De Winter (Ferre), Dominique 

Van Malder (Manu). Gyártó: Menuet 

Producties / Pyramide Productions / 

Topkapi Films. Forgalmazó: Cirko Film 

Kft. Feliratos. 127 perc.

A belga Felix van Groeningen 
néhány felejthető és egy ki-

forratlan, de ígéretes produkció 
(Szarul állnak a dolgok) után 
2012-ben, az Oscar-jelölésig 
jutó Alabama és Monroe-val 
robbant be a filmes köztudat-
ba. Sejteni lehetett, hogy a sú-
lyos tragédiával terhelt párkap-
csolati drámát nem tudja majd 
következő filmjével túllicitálni 
– emelni a tétet gyakorlatilag 
lehetetlen is lett volna –, ezért 
bölcsen úgy döntött, meg sem 
próbálja.
A Szex, mámor, rock ’n roll cse-
lekménye nem élet és halál 
körül forog, csak a címbéli klub 
(Belgica), illetve az azt üzemel-
tető testvérpár közös történe-
tét meséli el. Ismerős témái és 
konvencionálisabb felépítése 
ellenére ez a film jóval szemé-

Szex, mámor, rock ’n roll 
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jével azon van, hogy uralkodjon 
magán. Mike (Adam DeVine) és 
Dave (Zac Efron) két infantilis 
vadállat, akik ahelyett, hogy 
jópofa gegeket nyomnának, or-
bitális botrányba fullasztanak 
minden családi rendezvényt. 
A testvérpár gyenge pontja ár-
tatlan kishúguk, aki hamarosan 
férjhez megy, a két fi ú ezért a 
családtól azt a küldetést kapja, 
hogy találjanak két jólnevelt 
kislányt, velük jelenjenek meg, 
aztán pedig ne trollkodják 
végig a Hawaii nyaralás ke-
retében megtartott puccos 
rendezvényt. Egy Craigslist-
hirdetéssel, egy tévészereplés-
sel és némi social media hír-
névvel később rátalálnak egy 
cselszövő lánypárosra, akik sok 
száz versenytársukkal ellentét-
ben semmi mást nem akarnak, 
csak egy laza nyaralgatást. 
Hamar kiderül azonban, hogy 
bulizásban és baromkodásban 
bőven túltesznek a srácokon. 

A Farrelly-szatírák obszcén, 
gyermekded csínyei és a tár-
sadalmi normák áthágásának 
motívuma visszaköszön ugyan 
itt is, ám a rövid- és tévéfi lme-
ken edződött, elsőfi lmes Jake 
Szymanski elsősorban színé-
szei kiváló komikus vénájára 
és improvizációs képességére 
épít, és a végeredmény sem 
egy okos, groteszk vígjáték, 
sokkal inkább hol így, hol úgy 
elsült, durva viccek jó ütem-
érzékű sorozata. A Fox szinte 
már kínosan ügyelt rá, hogy 

letpezsgők közt bazsalygó sta-
tiszták– az öt évvel ezelőtti La 
chispa de la vida nehézkes mo-
ralizálását idézi a média álsá-
gos természetéről, ám ennél is 
fájóbb, hogy Micsoda spanyol 
éjszaka! fergetegesnek szánt 
fi náléja sem képes átlendül-
ni a mókás esztrádműsorok 
könnyed zabolátlanságából az 
eddigi életmű karneváli őrü-
letébe. Pedig ha valamit meg-
tanulhattunk eddig Álex de la 
Iglesiától, akkor az az, hogy a 
legjobb bohóctréfák végén 
valaki otthagyja a fogát – de 
előtte lerombolja az egész 
színpadot.

SEPSI LÁSZLÓ

Mike és Dave 
esküvőhöz csajt keres

Mike and Dave Need Wedding Dates 

– amerikai, 2016. Rendezte: Jake 

Szymanski. Írta: Brendan O’Brien és 

Andrew J. Cohen. Kép: Matthew Clark. 

Szereplők: Adam DeVine (Mike), Zac 

Efron (Dave), Anna Kendrick (Alice), 

Aubrey Plaza (Tatiana), Stephen Root 

(Burt). Gyártó: 20th Century Fox. 

Forgalmazó: InterCom. Szinkronizált. 

98 perc.

A Mike és Dave esküvőhöz csajt 
keres az menyegző-tematika 

egyik alapvető toposzát hasz-
nálja, mely szerint mindenki, 
akinek oltár kerül a látómeze-
jébe, kivetkőzik magából. Még 
akkor is, ha éppen minden ere-

fi lmje ellentmondást nem tűr-
ve helyezi növény- és könny-
imádója véletlen találkozását 
a kórházi folyosóra, beillesz-
kedési lehetőségek helyett 
részletes diagnózis után kutat-
va. Így a dramaturgiai bizony-
talanságok (az eljegyzési szál 
megkavarodó motivációi) és a 
puszta extravaganciát szolgáló 
pluszjellemzők (a szextelefont 
közvetítő jelnyelvi tolmács a 
selyemtől gerjed be, iguánával 
sokkolja randipartnereit és 
tejérzékeny) is elhanyagolható 
gondoknak tűnnek az öncélú-
an provokatív attrakciókhoz 
(maszturbálás a gyászmisén) 
és a kirekesztő ábrázolás-
módhoz (leszbikus érdeklő-
dés, mint parafília) képest.

ÁRVA MÁRTON

Micsoda spanyol 
éjszaka!
Mi gran noche – spanyol, 2015. 

Rendezte: Alex de la Iglesia. Írta: Jorge 

Guerricaechevarria és Alex de la 

Iglesia. Kép: Angel Amoros. Zene: Joan 

Valent. Szereplők: Pepon Nieto (Jose), 

Raphael (Alphonso), Blanca Suárez 

(Paloma), Mario Casas (Adanne), Hugo 

Silva (Roberto). Gyártó: Canal Plus / 

TVE / Telefonica Studios. Forgalmazó: 

Vertigo Média Kft. Feliratos. 100 perc.

Az odakint dúló zavargások 
ellenére is glitteres han-

gulatban zajlik a szilveszter 
éjszakai tévéműsor felvétele, 

mígnem az egyik kameradaru 
gigantikus libikókaként meg-
billen, és belepasszírozza a 
színpad előtti vacsoraasztal-
nál ülő statiszta koponyáját a 
terítékbe. Kétszer. A Micsoda 
spanyol éjszaka! nyitójelenete 
jellegzetes pillanat Álex de la 
Iglesia életművében: a várat-
lan és véletlenszerű erőszak 
egyszer csak szétrobbantja 
a szórakoztatóipar kulisszáit, 
hogy aztán kétségessé váljék, 
vajon a növekvő káosz és erő-
szak csupán gyakori velejáró-
ja a (tömeg)szórakoztatásnak, 
vagy a brutálbörleszk maga a 
szórakoztatás. 

Az idei fi lm azonban koránt-
sem jut olyan messzire a téma 
kidolgozásában, mint koráb-
ban a tévékomédiásokról szóló 
Muertos de risa vagy a magnum 
opusnak is tekinthető Egy őrölt 
szerelem balladája. Bár a ren-
dező kézjegyszerű elmebete-
geiből bőséggel akad itt is, és 
az egyetlen éjszaka történetét 
elmesélő médiaszatírában a 
leghétköznapibb szituációk is 
pillanatok alatt átfordulnak 
groteszk tortúrába – főképp 
egy pszichotikus Fenyő Mik-
lósra emlékeztető idős táncdal-
énekes jóvoltából –, a Micsoda 
spanyol éjszaka! komédiázása 
jócskán erőtlennek hat Iglesia 
korábbi munkáihoz képest. A 
parabolaszerű alapszituáció – 
kint rohamrendőrök és huligá-
nok, bent sztárocskák és dísz-
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ceket, hogy a műben olyan si-
lányak a vizuális trükkök, mint 
a Sharknado-filmek gyengébb 
pillanataiban. 

VAJDA JUDIT

Palackposta 
Flaskepost fra P – dán, 2016. Rendezte: 

Hans Peter Molland. Írta: Nikolaj Arcel. 

Kép: John Andreas Andersen. Zene: 

Nicklas Schmidt. Szereplők: Nikolaj Lie 

Kaas (Carl Mørck), Fares Fares (Assad), 

Pål Sverre Hagen (Johannes), Amanda 

Collin (Rakel). Gyártó: Zentropa. For-

galmazó: Vertigo Média Kft. Feli ratos. 

111 perc.

Napjaink dán filmgyártásában 
eseményszámba menően 

ritkán készülnek mozifilmso-
rozatok, nem véletlen, hogy 
a legismertebb alapjául a 
bestselleríró Jussi Adler-Olsen 

avanzsáló (Ismeretlen férfi, Non-
stop, Éjszakai hajsza) Jaume 
Collet-Serra rendezi. A katalán 
filmes szépen betagozódott a 
hollywoodi tucatszakik közé, 
amire A zátony is újabb szomo-
rú bizonyíték.

Collet-Serra alkotása – a 
nyilvánvalón kívül – olyan 
elődökkel rendelkezik, mint a 
Nyílt tengeren vagy a 127 óra, 
de meg sem közelíti azok szín-
vonalát. Előbbi alkotástól az 
különbözteti meg, hogy abban 
két főhőst figyeltünk, így lehe-
tőségünk nyílt pszichológiai 
megfigyelésekre, míg itt Nancy 
magányos harca lélektanilag ki-
fejtetlen marad. Ehhez hason-
lóan kihagyják azt a ziccert is, 
hogy a női főhős segítségével 
feminista szemszöget érvénye-
sítsenek – így úgy tűnik, csupán 
azért választottak nőt központi 
figurának, mert kellemesebb 
a (férfi) szemnek szűk másfél 
órán át egy dúskeblű, hosszú 
combú szőkét, mint egy sző-
rös szörföst bámulni. Felmerül 
ugyan, hogy a főhősnő nemrég 
elhunyt édesanyját gyászol-
ja, de Collet-Seráék ezzel sem 
kezdenek semmit. Egyetlen 
többértelmű motívummal dol-
goznak, ám a sérült sirály szim-
bóluma arcpirítóan didaktikus. 
A zátony így végig teljesen 
kiszámítható marad: pontosan 
olyan, mint amit egy „ember vs. 
cápa” témájú tucatthrillertől 
várunk. Az egész játékidő alatt 
csupán az szerez kellemes per-

eddig hat kötetet számláló 
krimiszériája szolgál. A lezá-
ratlan esetekre szakosodott 
Q ügyosztály harmadik törté-
netében egy magát papnak 
álcázó, szépen hátranyalt hajú 
eszelős rabolja el egy istenfélő 
falusi házaspár két gyerekét. Az 
ügyben ezúttal is a kétdimen-
ziós detektívek táborát gyara-
pító páros, a mogorva Mørck 
és a szelíd Assad nyomoz, akik 
karakterének érdemi árnyalá-
sára ismét kevésnek bizonyul a 
közel két órás játékidő, hacsak 
nem tekintjük árnyalásnak azt 
a kocsiban zajló beszélgetést, 
amelynél közhelyesebb egy 
hívő és egy ateista figura között 
nehezen játszódhat le.

A sorozat korábbi részeit 
(Nyomtalanul, Fácángyilkosok) 
még erősebb műfaji kettős-
ség jellemezte, a mostaninál 
azonban látványosan átkerül a 
hangsúly a krimiről a thrillerre, 
és a film jó nagy adag zsánerkli-
sét vonultat fel, miközben néha 
akaratlanul is megmosolyog-
tató pillanatokkal szolgál. Aki 
esetleg szeret abban remény-
kedni, hogy egy sok pénzből 
készülő, olajozottan működő 
franchise-t valamelyest felfris-
síthet egy egyénibb látásmódú 
rendező, annak ezúttal csa-
lódnia kell: az előző részeket 
jegyző tévérendezőt hiába vál-
totta le az utóbbi időben főleg 
fekete humoráról ismert Hans 
Peter Molland (Hajszál híján 
úriember, Az eltűnés sorrend-

nyári komédiája politikailag 
és műfajilag egyaránt korrekt 
maradjon, úgyhogy a film fő 
humorforrása tényleg a bő-
vérű káromkodás, a látványos 
gegek és az altesti poénok, a 
fordított Másnaposokként in-
duló történet pedig végül ter-
mészetesen eszement ámok-
futásba torkollik.

KOVÁCS KATA

A zátony
The Shallows – amerikai, 2016. 

Rendezte: Jaume Collet-Serra. Írta: 

Anthony Jaswinski. Kép: Flavio Mar-

tinez Labiano. Zene: Marco Beltrami. 

Szereplők: Blake Lively (Nancy), Os-

car Jaenada (Carlos), Sedona Legge 

(Chloe). Gyártó: Columbia Pictures / 

Ombra Films. Forgalmazó: InterCom. 

Feliratos. 100 perc.

Hat évvel férje, Ryan Reynolds 
után (Élve eltemetve) Blake 

Lively is megpróbálkozott egy 
egyszereplős, erősen behatá-
rolt helyszínen játszódó alko-
tással. Egy idilli titkos öbölben 
egy rá vadászó gyilkos cápa 
miatt a parttól alig 200 méter-
re található zátonyon rekedt 
szörföslány sztorija nagyon 
ígéretesen hangzik, és nem a 
színésznőn múlt, hogy az ígé-
retek beváltatlanul maradtak. 
A kudarcot már akkor sejteni le-
hetett, amikor kiderült, hogy a 
művet az izgalmas horrorfilmes 
alkotóból (Viasztestek, Az árva) 
Liam Neeson házi direktorává 
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bebizonyítja, hogy komolyan 
kell venni, a kikötői kocsmában 
éppúgy, mint a zord tengeri 
hajó legénysége között. Az A 
messzi észak kellemes filmze-
nével megtámogatott, pom - 
pás atmoszfériájú családi rajz-
film, melynek ott a helye a fon-
tos kortárs gyerekanimációk 
között.

PARÁDI ORSOLYA

Játszma 
The Call Up – brit, 2016. Rendezte 

és írta: Charles Barker. Kép: John 

Lee. Zene: Tom Raybould. Szereplők: 

Morfydd Clark (Shelly), Chris Obi 

(Őrmester), Max Deacon (Soxxx), Tom 

Benedict Knight (Marco). Gyártó: Red & 

Black Films / Stigma Films. Forgalmazó: 

ADS Service. Feliratos. 90 perc.

 

Az utóbbi években mintha 
szakadék nyílt volna a sci-fi 

kétféle megközelítése között. 
Az egyik oldalon legalább száz-
ötvenmilliós költségvetéssel 
készülő hollywoodi adaptáci-
ók (szuperhősfilmektől young 
adult-sikerekig), a másikon fil - 
léres indie-darabok sorakoz-
nak, amelyekben a tudomá-
nyos-fantasztikus csavar hiva-
tott piacképesebbé tenni az 
egyhelyszínes, kevés szereplőt 
mozgató kamaradrámát (kar-
tondobozból és LED-lámpából 
barkácsolt időgépekkel például 
tele a padlás). 

Utóbbi mezőnyben indul a 
korábban mindössze egyetlen 
rövidfilmmel szerénykedő brit 

ténete 1882-ben kezdődik, a 
cári Szentpéterváron, ahol az 
elsőbálozó Szása akaratlanul 
keresztbe tesz apja karrierjé-
nek, amikor ellentmond a bál 
vendégeként meghívott her-
cegnek. A törékeny, 16 éves 
arisztokrata lány maga is kuta-
tó szeretne lenni, és nem hiszi 
el, hogy hőn szeretett nagy-
apja, Olukin, a híres felfedező 
odaveszett utolsó expedíció-
ján. Álmait követve egy havas 
hajnalon megszökik otthoná-
ból, és megcélozza az Északi-
sarkot. Ám hogy odáig eljusson, 
nem kevés akadályt kell le-
győznie vízen, jégen és földön. 
A történet fókuszában nem-
csak Szása karaterfejlődése 
áll, fontosabb környezetére 
gyakorolt hatása, az, hogy mi-
ként bontja le az előítéleteket 
maga körül. A patyolatkezű kis-
lány akaratereje segítségével 

Charles Barker nagyjátékfilmes 
bemutatkozása is, amely kivé-
telesen nem az időugrós mo-
zik számát, hanem a VR-filmek 
kisebb, de szintén népszerű 
táborát gyarapítja. Frappáns 
tömörséggel, már a főcím alatt 
megfogalmazott alaphelyzete 
szerint a közeli jövőben egy cég 
megszállott gamereket bérel 
fel, hogy teszteljék új játékát, 
de nem a monitor előtt gör-
nyedve, hanem valós időben 
és térben mozogva, virtuálisva-
lóság-szemüveggel a fejükön. 
Ami játéknak indul, csakhamar 
élet-halál kérdése lesz, mikor 
kiderül, hogy spéci sisakjuk a 
valóságban is kisüti a szimu-
lációban elhulló résztvevők 
agyát. A felismerés után bein-
duló, elcsépelt, de jól működ-
tethető slasher-logika erejét 
gyengíti, hogy egyik játékos 
sem elég rokonszenves ahhoz, 
hogy fikarcnyit is törődjünk a 
sorsával – a hősök helyett a 
pincemély, elfúló hangon pa-
rancsolgató őrmester lopja el 
a show-t. Bár szimpatikus, hogy 
Barker állítana valamit a digitá-
lis fejlődés személyiségtorzító 
és testroncsoló hatásairól, sem-
mi olyat nem mond, ami ne len-
ne benne mondjuk Cronenberg 
eXistenZében, a légből kapott 
fináléval pedig kissé nevet-
ségessé is teszi magát. Hiába 
néhány impozáns látványelem, 
a Játszma leginkább egy HALO-
epizód hosszúra nyújtott átve-
zető videóját idézi. 

KRÁNICZ BENCE

jében), minden maradt a régi-
ben. A Palackposta olyan film, 
amelyet nem lenne érdemes 
a tengerentúlon remake-elni, 
mert már eleve olyan, mintha 
valamelyik amerikai stúdió 
gyártotta volna.

ROBOZ GÁBOR

A messzi Észak
Tout en haut du monde – francia-

dán, 2015. Rendezte: Rémi Chaye. 

Írta: Claire Paoletti, Patricia Valeix 

és Fabrice de Costil. Zene: Jonathan 

Morali. Gyártó: Maybe Movies / Sacre - 

beleu Productions / France 3. Forgal-

mazó: Cirko Film Kft. Szinkronizált.  

81 perc.

Az elsőfilmes francia rendező, 
Rémi Chayé nevét korábban 

olyan animációs produkciók 
stáblistáján láthattuk, mint az 
Oscar-jelölt Kells titka, vagy 
A festmény. Első önálló filmje 
dacol a napjainkban divatos 
hiperrealista stílussal, melyben 
minden kis szőrszál külön éle-
tet él a főhős buksi fején. Ehe-
lyett nagy foltokkal, impresszi-
onista stílusban festi fel világát, 
az északi sarkkörre komponált 
pasztellszínekkel, de a francia 
BD-kre jellemző, erőteljes vi-
zualitással. Filmje szépségét 
is ez adja: meghökkentően 
és jólesően sok üres teret ka-
punk a fantázia játszóteréül.  
Az Annecy Filmfesztiválon 
közönségdíjat, Tokióban nagy-
díjat nyert animációs film tör-
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A kedvencek titkos élete
The Secret Life of Pets – amerikai, 

2016. Rendezte: Chris Renaud és 

Yarrow Cheney. Írta: Brian Lynch, Ken 

Daurio és Cinco Paul. Zene: Alexandre 

Desplat. Gyártó: Illumination Enter-

tain ment / Universal Pictures / Den-

tsu. Szinkronizált. 87 perc.

A manapság húzóágazatnak 
számító fantasztikum műfajai 

közül az animációs mese az utol-
só, ami többé-kevésbé tartja ma-
gát az eredeti történetekhez, így 
aztán ritka csemegét jelenthet a 
vakációs sequel-cukrászdákban: 
idén az Illumination leányvál-
lalat állt elő két minyon között 
egy friss rigójancsival, ami a 
Disney-féle Zootropolis példá-
jához hasonlóan antropomorf 
állatkák mókás belvilágában 
keresi a következő franchise-
indítás lehetőségét. Ám az A 
kedvencek titkos élete mind 
fantáziavilágával, mind stra-
tégiájával szöges ellentétben 
áll a Mikiegérgyár termékével: 
a Hihetetlen utazás állatfilm-
klasszikusát nagyvárosi környe- 
zetbe helyező történet (egy 
furcsa kutyapáros kalandos ha-
zatéréséről a manhattani szing-
li-gazdihoz) a Zootropolis kor- 
szellemhez illő integrációs utó-
piájával szemben inkább a szeg-
regációra szavaz.

Míg az álnok politikai ösz-
szeesküvést leleplező nyu-

buddy movie-ja a macsó 
spanokat spinékre cseréli, 
A kém pedig az erősebb ne-
met talán a legszexistább 
módon reprezentáló szuper-
kém helyett egy önbizalom-
hiányos szinglit avat hőssé. 
Miközben modernkori Évái 
vicces amazonokként ma-
gasztosulnak fel, a teremtés 
koronái egyre brutálisabb 
kritikai mélyütéseket kapnak: 
a 2016-os Szellemirtókban 
ez a törekvés csak tovább 
erősödik. Az egyértelmű ren-
dezői hitvallás nem csak a 
hősök nemcseréjében jelenik 
meg, Feig krédója ennél jó-
val szellemesebb ötletekben 
bővelkedik, kezdve az évszá-
zadokon át elzárva tartott női 
kísértettel, folytatva a hagyo-
mányosan hímtagot szimbo-
lizáló fegyvereket nyalogatva 
és „Olyan férfi vagyok, mint 
a fene” kiáltással harcba in-
duló hősnőkkel, egészen az 
(egyébként szuperhős-szerep-
körben ismertté vált) férfi-
sztár karakterével bezárólag, 
aki a „buta szőke” kliséjének 
maradéktalan megtestesítő-
je lesz. Paul Feig a feminista 
Szellemirtók megalkotásával 
a blockbusterek nagypályá-
ján is bebizonyította, hogy 
joggal tekinthető a modern-
kori álomgyár hercegének, 
aki a szúrós sztereotípiaer-
dőn átverekedve igazságot 
szolgáltat szíve hölgyeinek.

ZSUBORI ANNA

szi-róka buddy movie leple-
zetlen társadalmi reflexiót 
kínálva a Donald Trump-féle 
fenyegetése a faji együtt-
élés mellett tette le voksát, 
a Renaud-Cheney páros ver-
ziójának fagylaltszínű hip- 
szterálom-New Yorkjában a 
kiskedvencek saját bejáratú 
mikrouniverzumban élik éle-
tüket párhuzamosan a gyanút-
lan gazdik világával, ahol min-
den állatnak megvan a maga 
skatulyája, és egy sztereotíp-
idegen nyuszinak legfeljebb 
a főgonosz szerepköre juthat. 
Ezt az ideológiai háttérüze-
netet persze legfeljebb azok 
a szülők nehezményezhetik, 
akik számolják a napokat az 
első Disney-hercegnő coming 
out-ig, a szegrágáció másik, 
műfaji formája azonban va-
lóban ókonzervatívnak bizo-
nyul: szemben a Zootropolis 
szabatosan megszerkesztett, 
kortárs műfaji ötvözetével 
(ahol a detektívtörténetre 
felhúzott mesevígjáték végig 
összhangban marad a krimi-
elvárásokkal), az Illumination-
opusz laza pikareszktörténe-
te mindössze egymás után 
helyezett (és időnként, mint 
a Grease-musicalbetétre szer-
kesztett hotdog-trip esetében, 
meglehetősen disszonáns ha-
tást keltő) epizódok zsibvásári 
zsánermozaikjaként végzi a 
kötelező nyári porontyvakítást. 

VARRÓ ATTILA

Szellemirtók
Ghostbusters – amerikai, 2016. 

Rendezte: Paul Feig. Írta: Katie 

Dippold és Paul Feig. Kép: Robert D. 

Yeoman. Zene: Theodore Shapiro. 

Szereplők: Melissa McCarthy (Abby), 

Kristen Wiig (Erin), Leslie Jones 

(Patty), Kate McKinnon (Jillian), Chris 

Hemsworth (Kevin). Gyártó: Columbia 

Pictures / Feigco Entertainment. 

Forgalmazó: InterCom. Szinkronizált. 

117 perc.

Bár kalandműfajaiban Holly-
wood az erős női karakte-

reket még mindig melléksze-
repekbe száműzve tünteti fel 
az emberfeletti képességek-
kel megáldott férfihősök mel-
lett (Wonder Woman Batman 
Superman ellenben, vagy Ja-
ne a Tarzan legendájában), 
a tény, hogy egyre több nő 
jelenik meg korábban kizáró-
lag férfiak számára fenntar-
tott főhős-szerepekben (Star 
Wars: Az ébredő Erő), valamint 
hogy gonosz antagonistából 
pozitív karakterré lépnek elő 
(Demóna) azt bizonyítja: a 
gyöngyvászon Csipkerózsikája 
ébredezni látszik az álomgyár 
által rábocsátott hímsoviniszta 
lidércnyomásból. 

Paul Feig pályafutása so-
rán eddig is következetesen 
nőkre osztotta a férfiak szá-
mára fenntartott szerepeket: 
a Koszorúslányok csattanós 
csajválasz a Másnaposok-
ra, a Női szervek rendhagyó 


