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Thriller a király!
2014. június 26. 18:14 kockaes
Minden míí:lhjnak: megvannak a maga mesterei, vegyük pé1dául Michael Jacksoot, aldt nyilván lllimeniri a
pop királyaként ismer, de van soulkirálynönk is, ARtha FrankHo s2Cl115Jyében, Elvis pedig nemes
egys2C1'Üséggel ,,A király" sokak szemében. De, hogy filmes viztkre evezzünk, az egyik Jegnagyobb
míífiljnEster nem más, mint Alfred mtehcock, aki a 1brillert keltette életre.

Hithcock mmkáin pszichoa.na.litilclEok és teministák egyaránt S71vesen csámcsognak, és bár e.zek a
011gasröptű viták érdekesek egy bimnyos pontig, valószíoüleg nem sokat tes:znek hozzá az émmyhez, hisz
egy jó thriller .28igeri alapon nüc:ödik. Bithcock meg nagyon értett hozzá. A Manderley-ház flSSZOnya
(Rebecca, 1940), az ElbfíviJlve (Spellbound, 1945), a Hatsó ablak (Rear W"mdow, 1954), a Psycho
(Psycho, 1960) és a Mlultll'ak (The Birds, 1963) miod remekm'ivek. Rendemként tnindig kereste a
kihívásokat, így szü1etett a Kötél (Rope, 1948) fi, ~lyet egyetlen helyszínen furgatott, fulya.tmtos, tízperces
snittekben. De ne reJejtsük el megemlieni az ÉS111k-észtlknyugatot (North by Norhtwest, 1959) vagy a
Szédülést (Vertigo, 1958) sem, hisz mindkettö film végérvényesen beírta :amgát a filmtörténeti
kaJendáriurma ,,k1ass2ilrus" cinkével Bitchcock jeJentőségét bimny nem lehet megkerü1ni.
Na de vi2sgáiuk meg közelebbrő~ mi mn terem a 1hriller. A mű1ilj alapvető firnérve az a ha1ásmechanimuJS,
~11ye1 do1gozik, a23Z a suspense. Ez a níifilj a kétség-, a bimnytalanságkeJtésben a legerősebb, ami nem
meglepő, tudván, ez a célja. Úgy operál az izpbm és a nézői többJettudás (én tudom, hogy boiiDa van az
as7ta1 alatt, de kedvenc s.zerepJőm boklogan ücsörög mellette) eszközeive~ hogy egyréS2lÖ1 patakokban
fuJyik: az tnadság a tenyerünk.bő~ másrémöl1e3§zlvesebben végérvényesen bek.öltö.ménk a mellettünk ü1ö
öle'be. A thriller a :teleJemf'r.zga]om archetpikus éJmmyét idézi m~ azt, amicor nem is tudjuk iWJ:zán mitől :telüok
(az ismeret1entö~ esetenként t.erm6szet:telettitöl), de ~gi; Júdbörözik a hátunk. Be1emás11lc a tudatunkba, és
nem a :fizikai fijda1omtól 1artuok a Jeginkább, hanem a Jelki sériil5stöl Ennek e1érése érdekében pedig a
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t1niDer Jeggyakrabban bűnügyi témához nyúl (e.zért soroljuk a kalandfilmek nagyfurmijába), és tart minket
~rrban, ahogyan ez a k:u1l:ilcm Psychóban i; történt - noha ez már gyakran él a hotTOr es7kö2éve~ a
shocking-gal

Ám s2ereDCsére Hitch bácsi után is akadtak ob'an nagys2MÜ rendemk, akik képesek voltak éJetben tartani e
sokak á1ta1 o]y kedveJt mű.fajt David Fineher korai nagyjátékfiJrqei ma már úgyarnígy ldasszikusoknak
s~ mint Bitchcock alkotásai A Hetedik (Se7en, 1995), a Játst/MII (The Game, 1997) és a
Harcosok klubja (Fight Club, 1999), mind olyan filmek, a.melyek mellett egy valamire val) thrillerrajongó
nem mehet el szó né1k01. És mivel S2el'kes7J:őség0nk igencsak kedveli a tW&j alkotásait, össze82MUJk
kedvenceinket egy top3 keretében.

kockás;
David Fincher: Hetedik (Se7en, 1995): Nincs mese, az egyik kedvenc 'filn:Gn Minden a helyén van, a
Jenyűgöm és egyben bommgató képi viJá& a kellő brutalitás, a gondokodós S7tori és Jeglőképpen Kevin
Spacey. A Hetedik bebiz.onyftotta az évek során, hogy nem vé1etlenül ku1tfilm.
Chan-wook Park: Vondsok (Stoker, 2013): Nem feJtétJen a kedvencem, de úgy énem itt a helye, bimm
alig kapott vaJamicske figyehm, hohtt a tavalyi év (taJán) egyik Jegjobb filnjéröl van s:zó. Cban-lWok Park
e:hő amrlcai rende2ése a s2Inészi játékok miatt figyelemre méltó aJkotás. Nicole Kidman, de JegfOképpen
Mia Wasikowska és Matthew Goode kettőse miatt a Vonzások fe1ej1hetet1en :film.
Brad Andenon: A gépész (The Machinist, 2004): Nem sok filmen feJek igamn, a Jegtöbben inkább
eloevetem magamat, a CSI-on nevekedett nemzedék tagja vagyok, akinek ~vért tolba1nak az orra
a1á, kimnösebb reakció né1kül fugom eMseJni. VJSZOnt A gépésztől kirámtt a hüeg, és nem is tudtam
egys2el're végignémj, oJyannyira nyomasztó voJt a s7ámomra. Ez még nem temé jó filmn:xS, de az már igen,
hogy van mondandója, üzenete, és olyan ehmjátékot já1szik velünk, amilyeme csak nagyon kevés film képes.
A Brad Andenon kedvéért csont soványra rogyott Chrisdan Bale tehetségéhez pedig A gépész után
kétség nem :ferllet, és nem csak a diéta miatt.

litp:IJNnog laz.blog.hll20141l'J64'2Mhrlller_a_l4raly

219

2015.01. 17.

PanAma:
Staaley Kublkk: R.qyogtís (Jie Shining. 1980): Sokan moDilj&, hogy KaiJikk a 1ima- és pom emiatt
m6r a deatn*ci6ba b!J16 - mli&Ji t6rekwések atyja. A 2001: Úl'fHllluuJtJ (2001: Á Spa~
Odyuey, 1968) a aci-:libe:z, a Ragyog41 pedig Stephen KJDc kh•p'lmeán b:re8ZII11 a 1hrilk:rJhmmr
~ m,yúL Famdra Unyvön is kömJM Já~Pm, de az amn szánnlan pouton szm~~:sésell. m6dosl!6
:111mem arabátyosan re67keuem.. •• Véri:llyam, bab. mogmagyarántadm, creepy ~zif. aait egy ho1Dl
idéz ell. nmit temlétek. ha ers sz:tette11:k 1Mmd• rttok, akiliitut hisZtek, ó mg ~a bajba?

Lars von Trier: IJo(lvlle- A mened6k (Dogville, 2003): Sokan k61kecl~ ;li\pdl!lk a dán ,,J)ogmJ
9S" egyik alaplójlblak m6r boD.ywoodi szln6onkket illgatott ~ jáféldDn!jét, a smWz és film
~éD ~

Dogvi,.t. Ez az alkotás az eg.yk kedwDc 9mm: '1Dt1tlcz .méJten
ld:aélr:dtmD :lbgalmazm meg az ,,elDlerijóság' és a milaokö*aé~kben BppantP e:n'Sezakoee&g ~
Dit6ziJcB a '3D-as 6wk .Am=lkájÚIIk aö1ét tjflmkbl teli. kis ~ü ers teJesm 6t'J4Bvof.6
~modoW

Martin Scoraese: Taxlsot!r (Taxi DIÍV9r, 1976): Scoraeae klassziku&a még jóval a
komnercializál6dotl rend826i pálya elOtt foglal hel)1tt. ehhez mér18n játszadozik a sza~i
jegyekkel és a mOfaJI de8tn.*clóval- és Robert De Nlr6val, aki élete eg)4k legJobb alakltését
nyöjtja. A film p82ichotikua "MhOse a vflrosban ei:IUrjénmtl fert6 ellen klvtln felépri, mikOzben
folytonos álmatlansággal kQzd (valószhlleg a Hen:osok ldub}it is részben ez a mQ iHette~
Csakhogy a fértinak rc1l kel dObbenrie, hogy az e~szdcra csak ei'Osmkkal képes reagélnl, Igy
ké1Bégbees6séban &jeiM ig82Bégoszl0ként ind&J rendet temi. A film :zárójelenatei
felejthet.etlenak. ••

2015.01. 17.

Wancau:
Clolltopller NoJaD: Melwmlo (2000): Az i!i .Btrtma-trillgia rendemjének második és sarnem legjobb
:li!Dje. A "\'immyllg egysari saoriból a ~ s2étdambol6sáwl él ~ámen wsdl6 ada.Flúával
ela6m kiwm:lottBD Dflr21'!!1 k6wdict6, de a ~ "Végig imni&U.Ó mjptt'Jrua billert ailrertll kiiDmi,
mel)ben ama il válaut bpuDk, hogy mik: li:b:tD:k egy eniJer ll:gm6~bb ~ A :6lm. ~ mír mi.
il aá ~ hogy a :mh6sb6z lmo~ ol.waaottik 16vid 1áW mmt>mnlcaf. fgy a "'nfllsép.ldnr
elsöpró-vé "Wlik..
Dellil Villeaeuve: Foplgba (Prisonen, 2013): P.lgmdolwdtam. me~ Bitehcoek :lill:zt ~ a
l6tárln, de rájóuem, hogy a Diilaj nagyapjának alkolásai lWzil inkább a mobdrimibt smretem. Így egy
o;még liltott tkiht wtem ell. amclyllek t4116Dete fiii1Bl apaként kiii5DISsen aktu6Jis SllimoDI'Il.. Mil)w
mé~ llldDa ~ egy c:amet, ho&Y ldn)it megtd§a, illeM: mit ml.whlt a "Vélt c:niN:nabtiwl
Hálbot411'1Ptó ~Júi t6~ mely 1assan h&qJG:!Yg6, dc u::m kis4mHiw16, és a gymmr wgig
psbcmQID51JSso k6rllcm. Azdm'íl Mk ogyik l!gjobbja.
Cbaa-llook luk: 0141Joy (0/tuboi, 2003): Mostamíbm IB~ bo:i21''1ll'tó 1hrillat akarok lá1Di, akkor
a kmeai liak k&iJU bnsplek. Egy top l O-es lisW tudu6k k6sdeui a súlyusablm6lllilboli8bb táwl-küli.
darabokból~ Vm.-.ce- .4 bo&mi .,..,Ltuly Ymgeac:e- ..4 6omN ._"...,.,..4 IulitU jele, ..4~
lil4ilr.ő stb.), de hely hih1yában ezk Ud csak egyet ~ldt. ki: az Ollboyl F.m1yR; bete& agres.uív és
csawros dirilim a H«edik 6111. nem IIÍU!!"\ &6t tdn amn iJ túlmn• Már az alapazto!f ill eJ&!, lllilzleDJt egy
(161mS1ag) átJatps családapát ebbolalik a hám e15~ és lS 6vig egy 84 smb6ban taltják ilgva, allol
~ 1tnla egy 11M. Az . - adreDaliDboJd)a kil2ab!!dnljsa UáD kea16d.lt, amirot eljnclnl a
bosszbniss?ió, de olyan mntütokbl, ~a legban:edzltebb tldaveterán sem f!ll41ne ki ..

3115.01.11.

8aCCPI ldr.:
O*tnpkr NoJu: .d IIU'tt•lll» (Prurtge, 2006}: ~ ba ogy liii6D :Ulla wopel BitP
1-rlmen éa Nolilll, akkorulilik I:Akj6 w.t. Do komllym bdftwall36t, 'Vtiba 1116tik~
ko'léJi•"•wt Dat in! cm mcs ez No1m Jcaiabh &J!e. Alfl•iM>" '=liobbm ez B mpm-". mcs a
nu ' 5 m•r f#L a dsk dij m•""·'. bame az elrme.dbtte&n bD1abi i'ee''*"v'Wgll€11 a a44éu
eilmr"b • " • a.btlmBaJe-W. Ja, 6J belllll VlllNibJII Tella il, akiDmci 801Ile a1akt. Em6ljo'bb
8enmi K!Dichct.
Alrn4 Ritcade ~ (Nt»ffl by Nmllwut. 1959): Lebot, IID&V mmlii: a 'bfW 15
IllO s P.. il "'1111""'1 ~ i:Di, dc • 9?!!fc ~ bDaY Ci)
llen imidom Clil a hl:?!! ~"'&'" kcYCri
az ...... á a bmmt, a -n:jtél)t á a b)",dot.. Solamaz 95 •kri6Rnié••llll1j6k '""'""'\és mm'Yék:tbl:
a líra repliZ1 jemt ~ mlg a dlij m~k "'"M IN1itma JttNJZ il firateWAl Cuy Gtut peq

V . Clll&u: 'ht411dvll(lllwllfllg W 200~2013):Azip•6g~ IID&ra triiDr, aiiJI&Ilift••"'''
hd!trtf• ,.,,,' t-d ~ a raNw••t4-m"'!J806a-4DX-a; ~l a ~ lbol DY'P''*" wa
Mlcic kilomkoomi, bmklat épllali, ~t l!pBali. Éa a eMs ddm:llcpzbb pü!ája a .1.1Mid6tg
llatl. Akim:m.lalbu Water WJD..t6~ JC181: Piliiw1161 á~~ a C8Y k6
aldt tliiGito azli6bb:i Mkd.
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Leilaaaa:
Carl Tibbets: Refteat (2011 ): Cillian Murphy és Thandie Newton egy isten háta mögötti kis

szigeten kerülnek a saját házuk karanténjába, mivel egy rejtélyes idegen szarint egy levegöben
te~edö betegség megfertőzi egész Európél Szuper film, az izoiéitség és az információhiány
okozta feszültség, a megbízhataUanság és az őrület határán játszik.
Mike Figgis: Jéghideg otthon (Cold Creek Manor, 2003): Sharon Stone és Dennis Quaida
nagyvárostól messm rekvő álotrotthom vérmgyas2t6 hellyé válik. Több ionton törnek rájuk, de nem sejtik:,
kitől

kelkme a Jegjobban tartaniuk. Klasszikusnak tmndanám, armb'et évente

elő ]ehet

venni, és újból

rmgrúni.
David 1\why: Pokoli édenkert (A Perfect Getaway, 2009): Steve Zahn és MiDa Jovovich nás2Dtja
során vetődik rel a kérdés, hogy ki az a pszichopata házaspár az egmtikus túraösvényen, akik más párok
gyilko1ásával ünnepelnek. N ~sak ők, mi 6 találgattmk, mikömen a gyönyörű helyszínek kö.zött egyre több

a mvarólm:gtéveS71ő jel
isrrerőseid

kOzOI te lehetsz az első.

Mlfaj vagystnus?
Film noir a királyi

Mlfaj vagysUius?
Film noir a királyi

Tetszik 6 errber kedveli. Az

lOkornrmnt
Ajánlott bejegyzések:

Gengszterfilm a
kirélyf
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Harcsabajusz és
agancsok

