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{mosimage } Botcsinálta szuperhős
Superman kisújjból lenyom egy fél bolygót ha úgy hozza a helyzet,Pókember hálót sző az
ügyeletes galádok köré,az X-MEN fiatal manusai és manusnéi pedig már a jövő szuper
generációját jelentik.Csak néhány a csodás képességekkel felvértezett szuperhősök egyre
bővülő listájából.A nagy erő pedig nagy felelősséggel jár-ezt már az óvodás Pókembereknek is
tudnia kell,nem is beszélve a a feladatok nehézségeiről.A tét pedig soha nem pici,minimum a
Föld megmentése-alább nem adjuk-,és galibát okozó gonoszokban sincs éppen hiány.Nekünk
egyszerű kétlábon járó embereknek meg feladatként jut gonderhelt tekintetünknek az égre
emelése,sírás-rívás-sipákolás,móka és kacagás,lótás-futás,de azért ne szaladjon senki
pánikrohamában végrendeletet írni,valahogy mindig megússzuk,és másnap reggel is felkel a
Nap.
Tehát vannak hősök,vannak szuperhősök,és most itt az új kategória:Hancock.A jószándékú
szuperhérosz,ő azonban nem hasonlít az előbb említett kollégákra,valahogy neki minden balul
sül el.A sármos,gondosan ápolt arc is sehol,nem is beszélve a szuperhősök által annyira
közkedvelt hacukákról. Helyette kapunk egy sapekot a buciba és napszemcsit,valamint
borostásan elgyötört piás pofát.Mert Hancock az alkoholt rettenetesen utálja.Pusztitja is
rendesen.
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Az igaz ugyan,hogy szórja a hőstetteket és elvégzi a melót,és számtalan életet ment
meg,mellékhatásként azonban ugyanannyi kárt is okoz.Jobban repked,mint
Superman,miközben gond nélkül lefejeli az útjába kerüló közlekedési táblát.A piás,félnótás anti
szuperhős.Logikus,hogy a népnek hamarosan tele lesz vele a puttonya és megelégeli a
dolgot-noha hálásak is,hiszen van nekik egy saját szuperhősük,ám Los Angeles jó polgárai egy
idő múltán azon kezdenek tanakodni,vajon mivel érdemelték ki ezt a fickót.Hancock meg nem
az a csóka,akit érdekel mások vélemény,inkább magas ívben tojik az alkotmányra…egészen
addig,míg egy szép napon meg nem menti a PR-os Ray Embrey(Bateman)életét.Ray annyira
hálás az életúnt Hancocknak,hogy a fejébe veszi,ő majd segít visszaállítani a hős megnyerő
imázsát.A bajságok azonban tovább bonyolódnak,amikor Hancock hirtelen belezúg Ray
gyönyörű feleségébe,Marybe…Hajjajj!...
{mosimage}„A Hancock egy alkoholista szuperhős Michael Mannos verziója.Teljesen bizarr
az egész.”-csigázza bennem a piálási ingert a film főszereplője Will Smith.Michael Mann a
Szemtől szemben remek dirije azonban most nem a karmesteri pálcával hadonászik,hanem
beérte a film produceri teendőivel.Így a rendezésre azt a Peter Berget dumálták rá,aki legutóbb
A királyság című filmjével jeleskedett,ezért szerintem a neve máris valamiféle garanciát
jelenthet a sikerre.Persze az egész nem érne egy árva petákot sem a címszereplő nélkül.Will
Smith amelyik filmben szerepel,az tuti kasszasiker,ő ma Hollywod legjövedelmezőbb
befektetése.Legutóbbi filmjében, a Legenda vagyokban domborított utlojára egy hatalmas
blockbustert,küldve a szendergésbe néhány ezer vámpírt,és kiosztva pár kirakati bábut.A
Hancock esetében pedig bőven benne van a Legenda vagyok sikerének túlszárnyalása.
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A filmet Peter Berg és társulata 2007 májusában kezdte forgatni kaliforniai helyszíneken.A
grandiózus látvány és egy bonyolúlt hajkurászos jelenet kedvéért például tokostól lezárták a
105-ös autópályát,nem is kicsi forgalmi káoszt okozva.Majd egy hónappal később a stáb
elfoglalta Hollywood szívét is,az igen frekventált Hollywood Boulevard-ot,három teljes
napra,nem kis bosszúságot okozva és középső újjmutatási rekord kísérletre ösztökélve a helyi
lakosságot.”Nem lehet mindenki turista,vagy dolgozik a filmiparban!-nyilatkozta egy morgó
helyi sofőr.A kominak bizonyára igaza van-meg is értem a dühét-,mint ahogy mi mozilátogatók
millói is bízhatunk abban,hogy Will Smith,Peter Berg rendező és Akiva Goldsman producer
nem csupán egy agyatlan szuperhősös komédiát varázsolt elő a csikkzsebből(lásd:A szuper
exnőm),hanem ahogy hírlik,a valóban látványos jelenetek mellett kapunk egy kevés
drámaiságot is.Azért kőkemény haláltusákat és szívhez szóló rímekbe szedett monológokat
egyáltalán ne várjunk a történettől,amelyben azért remélhetőleg mégiscsak a komikum lesz
majd a főszereplő.Aztán meg ki tudja?Hancock a végén még Pókember is lehet.

A filmet már sokan várjuk.Magyarországi bemutató: 2008. július 2.Újabb blockbuster a
láthatáron!
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