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Port Authority

Bacurau
Kleber Mendonça Filhon edellinen pitkä elokuva Aquarius oli vuoden 2017
R&A:n parhaita elokuvia. Se kertoi vanhasta musiikkitoimittajasta (Sonia
Braga), joka ei suostunut muuttamaan kodistaan suunnitteilla olleen luksusrakennuksen tieltä. Filhon ja Juliano Dornellesin yhdessä ohjaama, pieneen
kylään Brasilian maaseudulla sijoittuva Bacurau on edeltäjänsä tapaan poliittinen ja yhteiskunnallinen, mutta haikean draaman sijaan tyylikeinot lainataan
nyt genre-elokuvista. Epätasaisessa mutta aina kiinnostavassa Bacuraussa Seitsemän samuraita kohtaa Hostelin, kuten eräs kriitikko Cannesin aikaan arvioi.

Nuori ja varaton valkoinen mies saapuu
New Yorkiin, hurmaantuu kiki-kulttuurista ja ihastuu siinä syvällä olevaan ei-valkoiseen transnaiseen Danielle Lessovitzin
karismaattisessa esikoisohjauksessa. Elokuva tuntuu juonenkäänteineen paikoin
vähän ylikirjoitetulta, mutta hurmaavat
näyttelijät pitävät kokonaisuuden pinnalla
silloinkin, kun kaikkeen tapahtuvaan ei
tahdo täysillä uskoa. Jotkut ovat kyseenalaistaneet tavan, jolla elokuva kurkistaa
queer-maailmaan jälleen valkoisen miehen vinkkelistä. Tosiasiassa on olennaista,
että päähenkilö on löytänyt skenen, jota
ei koe omakseen – ja joka ei koskaan voi
olla täysin hänen omansa.
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Skate Kitchen

KUVAT: R&A

Alussa sattuu. Longislandilainen Camille
(Rachelle Vinberg) hyppää skeittilaudallaan portaikon yli, jokin menee pieleen ja
hän ”luottokortittaa” itseään dekillään.
Camille pidättelee huutoa, vaikka verta
pulppuaa haarovälistä ja pojat skeittiparkin laidalla naljailevat menkoista. Crystal
Mosellen (The Wolfpack) skeittaridraama
kuvaa tyttöyttä, rullalautailua ja molempiin liittyvää kipua humaanilla otteella.
Dialogi on paikoin kliseistä ja osa näyttelijöistä ilmeisen kokemattomia (heistä
kokenein Jaden Smith ei todellakaan ole
muita parempi), mutta kaupunkikuvauksena Skate Kitchen on ensiluokkainen.

Deerskin
Keski-ikäinen mies eroaa ja ostaa itselleen peurannahkatakin. Mikä loistava
lähtökohta kokoillan elokuvalle! Takin jälkeen mies haluaa lisää nahkaa.
Hatun, hansikkaat, buutsit ja housut. Hän haluaa myös, että kaikki muut takit
poltetaan pois. Jos joku ei luovu takistaan vapaaehtoisesti, hänet voi vaikka
tappaa. Quentin Dupieux’n (Mr. Oizo) ohjaama elokuva on vuoden oudoimpia
ja viihdyttävimpiä. Pääroolin näyttelee Jean Dujardin, jonka nukkavierussa
möhisolemuksessa on samaa uupuneen setämiehen surkeutta kuin Colin
Farrellin yksinäisessä Davidissa elokuvassa The Lobster. Tuosta elokuvasta
muistuttaa myös tapa, jolla Deerskin yhdistää outoa huumoriaan kaikenlaiseen
kamalaan ja väkivaltaiseen.
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