Filmy Science Fiction 2012 SF - Podsumowanie
Przyjrzyjmy siê, jak w 2012 roku - planowym ostatnim roku ludzko¶ci - radzi³o sobie kino w klimatach science-fiction.
Filmy science-fiction 2012 roku nie przynios³y niestety prze³omu. Zdecydowanie wiêcej by³o spektakularnych
rozczarowañ ni¿ zachwytów. W produkcjach 2012 roku zdecydowanie zabrak³o ¶wie¿ego powiewu, ale nie mo¿na nie
zauwa¿yæ trendu, jakiego dawno nie widzieli¶my na du¿ym ekranie. Kino science-fiction najwyra¼niej znów zaczê³o byæ
w modzie. Ilo¶æ produkcji dotykaj±cych tematyki fantastyki zarówno w 2012 roku, jak i planowanych na rok nastêpny ¶wiadczy o du¿ym wzro¶cie zainteresowania tym gatunkiem. Czy¿by SF od¿ywa³o na nowo? Szkoda tylko, ¿e wraz ze
wzrostem ilo¶ci filmów, nie u¶wiadczyli¶my równie¿ wzrostu ich jako¶ci. Przedstawiam listê 18 filmów SF 2012 roku, wraz z
trailerami, krótkimi opisami i ocen±. Uwaga - strona pe³nego artyku³u mo¿e siê nieco d³u¿ej wczytywaæ ze wzglêdu na
liczbê zamieszczonych trailerów.

Krótka uwaga - strona mo¿e siê nieco d³u¿ej wczytywaæ ze wzglêdu na du¿± liczbê zamieszczonych trailerów.
Przyjrzyjmy siê, jak w 2012 roku - planowym ostatnim roku ludzko¶ci - radzi³o sobie kino w klimatach science-fiction.
Filmy science-fiction 2012 roku nie przynios³y niestety prze³omu. Zdecydowanie wiêcej by³o spektakularnych
rozczarowañ ni¿ zachwytów. W produkcjach 2012 roku zdecydowanie zabrak³o ¶wie¿ego powiewu, ale nie mo¿na nie
zauwa¿yæ trendu, jakiego dawno nie widzieli¶my na du¿ym ekranie. Kino science-fiction najwyra¼niej znów zaczê³o byæ
modne. Ilo¶æ produkcji dotykaj±cych tematyki fantastyki zarówno w 2012 roku, jak i planowanych na rok nastêpny ¶wiadczy o du¿ym wzro¶cie zainteresowania tym gatunkiem. Czy¿by SF od¿ywa³o na nowo? Szkoda tylko, ¿e wraz ze
wzrostem ilo¶ci filmów, nie u¶wiadczyli¶my równie¿ wzrostu ich jako¶ci. Przedstawiam listê 18 filmów SF 2012 roku, wraz z
trailerami, krótkimi opisami i ocen±.
FILMY SCIENCE FICTION 2012 ROKU:(Kolejno¶æ filmów wg daty premier w Polsce.)

Najczarniejsza godzina 3D (The Darkest Hour)
Re¿yseria: Chris Gorak
Premiera: 27 stycznia 2012 (Polska)
Kolejny film katastroficznych z papkowatego typu ala &bdquo;Skyline&rdquo;. Opowiada o grupie m³odych ludzi,
próbuj±cych rozpaczliwie przetrwaæ niespodziewan± inwazjê obcych. Obcy, zgodnie z przyjêtym stereotypem - mimo
niewyobra¿alnego rozwoju technologicznego - s± ¼li i pragn± naszej ostatecznej zag³ady. A wszystko przez nasz±
cywilizacjê i produkowan± przez ni± energiê, która - jak siê okazuje - jest rarytasem dla obcych. Demolka, gdzie fabu³a
jest tylko pretekstem do pokazania totalnej destrukcji w 3D.
Niestety film nawet wizualnie rozczarowuje, piorunuj±cych efektów jest zdecydowanie za ma³o, aby zachwyciæ widza.
Dodaj±c do tego bardzo marn±, na³adowan± nielogiczno¶ciami fabu³ê, otrzymali¶my dzie³o z trzeciej filmowej pó³ki.
Film zdecydowanie nie jest wart po¶wiêconego na niego czasu.

Kronika (Chronicle)
Re¿yseria: Joshua Trank
Premiera 3 lutego 2012 (Polska)
Film z szeroko rozumianego typu fantastyczno-przygodowych. Poznajemy w nim trójkê podstrzelonych nastolatków przyjació³, którzy maj± tyle szczê¶cia (lub nieszczê¶cia), ¿e zyskuj± do¶æ niezwyk³e moce. Ca³y problem w tym, ¿e nikt
w szkole nie uczy³ ich obs³ugi nowych zdolno¶ci, a gdy dziecko bawi siê zapa³kami&hellip; No w³a¶nie &ndash;
bêd± du¿e wybuchy i du¿e problemy, bo mamy do czynienia z du¿ymi ju¿ dzieæmi. Czy na w³asnych b³êdach naucz±
siê byæ praworz±dnymi super bohaterami?
Film wydaje siê byæ trywialny i skierowany g³ównie do nastoletniego widza. Jednak im d³u¿ej trwa³ - tym bardziej
nabiera³ "drugiego dna" i zmusza³ widza do refleksji. Ostatecznie mo¿na traktowaæ go nawet jako filmowe nawi±zanie do
kultowej animowanej "Akiry". Oba filmy dzieli przepa¶æ jako¶ciowa, oczywi¶cie na korzy¶æ "Akiry". Jednak "Kronika" mimo
nieco odgrzewanej tematyki - na pewno warta jest obejrzenia.

John Carter
Re¿yseria: Andrew Stanton
Premiera: 9 marca 2012 (Polska)
Po³±czenie legendy fantasy i science-fiction? Czemu nie. John Carter jest weteranem wojny secesyjnej, który w
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przedziwnych okoliczno¶ciach zmienia lokacjê na &hellip; inn± planetê. Tam szybko zostaje wci±gniêty w wielki
konflikt i oczywi¶cie poznaje ksiê¿niczkê, której musi pomóc. Carter ma problemy z adaptacj± w nowym ¶wiecie i masê
innych wewnêtrznych problemów. Ale jak to bywa w dobrej ba¶ni &ndash; ¶wie¿e powietrze innego ¶wiata pobudza
my¶lenie, otrze¼wia i otwiera umys³ &ndash; dlatego te¿ Carter szybko odzyskuje wiarê w siebie i rozpoczyna walkê,
od której zale¿y los mieszkañców planety.

Film imponuje opraw± wizualn± i rozmachem, z jakim go zrobiono. Niemniej jednak nie da siê odnie¶æ wra¿enia, ¿e
powsta³ kilkadziesi±t lat za pó¼no. Gdyby nakrêcono go w latach 70-tych lub 80-tych poprzedniego wieku, sta³by siê
dzie³em kultowym, jednym tchem wymienianym w¶ród innych filmów przygodowych. W obecnych czasach jednak ta
produkcja wydaje siê mocno nietrafiona. Nie zaskakuje i niewyobra¿alnie siê d³u¿y. Bohaterowie s± papierowi,
dylematy bohaterów wrêcz trywialne. Wszystko, o czym mówi film, ju¿ gdzie¶ widzieli¶my. Johna Cartera mo¿na poleciæ
jedynie ze wzgledu na dobre wra¿enia wizualne.

Ostatnia mi³o¶æ na Ziemi (Perfect Sense)
Re¿yseria: David Mackenzie
Premiera: 23 marca 2012 (Polska)
Bardzo interesuj±cy film, stanowi±cy oryginalne po³±czenie dzie³a katastroficznego i apokaliptycznego z romansem. Kto
po tym filmie oczekuje jednak nadmiaru przes³odzonych scen mi³osnych, czy te¿ banalnej historii - jest w b³êdzie.
"Perfect sense" to opowie¶æ o próbie odnalezienia odrobiny szczê¶cia i mi³o¶ci przy boku drugiej osoby w ¶wiecie, który na
oczach bohaterów siê rozpada. Wszystko za spraw± tajemnczej choroby odbieraj±cej cz³owiekowi stopniowo wszystkie
zmys³y - pomys³ naprawdê rewelacyjny i przera¿aj±cy, ukazany w filmie bardzo przekonuj±co. Film mo¿e zmusiæ do
zastanowienia siê nad tym, co tracimy w kontaktach z najbli¿szymi, goni±c codziennie za rzeczami, które tak naprawdê
nie s± istotne. Bardzo dobra rola McGregora i Green. Pozycja obowi±zkowa zarówno dla fanów gatunku SF, jak i dobrego
kina z romansem w tle.

Igrzyska ¶mierci (The Hunger Games)
Re¿yseria: Gary Ross
Premiera: 23 marca 2012 (Polska)
Igrzyska ¦mierci to taki specyficzny rodzaj pi³karskiego EURO 2012 przysz³o¶ci, tylko ¿e zamiast rywalizacji w pi³kê
kopan±, mamy do¶æ brutalny i bezwzglêdny pojedynek wybrañców narodów. Igrzyska wygrywa ta osoba, która pozostanie
przy ¿yciu najd³u¿ej. Bohaterka filmu jest w³a¶nie jedn± z wybranych i mimo braku szkolenia musi stawiæ czo³o
przeciwno¶ciom i rywalom.

Film skierowany tylko do najm³odszego i nastoletniego widza. Widz bardziej dojrza³y emocjonalnie i do¶wiadczony w
kinematografii - nie bêdzie w stanie przetrawiæ tego obrazu. Kolejne dzia³o z najni¿szej pó³ki filmowej. Absolutnie
odradzam osobom, które ceni± sobie swój czas.

Lockout
Re¿yseria: James Mather, Stephen St. Leger
Premiera: 13 kwietnia 2012 (¦wiat).
Bohaterem filmu jest mê¿czyzna (Guy Pearce) zatrzymany i nies³usznie oskar¿ony o szpiegostwo na niekorzy¶æ USA.
Mo¿e odzyskaæ honor i wolno¶æ, ale pod warunkiem, ¿e uwolni pojman± przez zbuntowanych wiê¼niów córkê prezydenta.
Zadanie nie nale¿y do ³atwych, poniewa¿ dziewczyna przetrzymywana jest w wiêzieniu na orbicie naszej planety.

Naprawdê dobry film akcji i mordobicia w klimatach SF, okaza³ siê zdecydowanie lepszy ni¿ remake "Total Recall",
czy te¿ film "Dredd", które to mia³y swoj± premierê równie¿ w 2012 roku. Niespodziewanie Guy Pearce sprawdzi³ siê w
roli miê¶niaka i trzeba przyznaæ, ¿e by³ najja¶niejsz± stron± "Lockout". Film ogl±da sie dobrze, nie ma przesytu efektów
specjalnych, akcja trzyma widza w fotelu i potrafi zaciekawiæ. Poczucie humoru bohaterów jest co najmniej godne
zauwa¿enia. Niektóre teksty musz± spowodowaæ spontaniczn± eksplozjê ¶miechu. Wielka szkoda tylko, ¿e twórcy
zdecydowali siê na bardzo, ale to bardzo naiwn± fabu³ê. Dodatkowo niektóre rozwi±zania, wo³a³y o pomstê do nieba
z naukowego punktu widzenia. Zdecydowanie nie u¶wiadczamy tutaj "science". Film mo¿na poleciæ mi³o¶nikom lekkiego
kina akcji. To naprawdê przyzwoitej jako¶ci rozrywka i nie powinni¶my ¿a³owaæ czasu po¶wiêconego na ogl±dniêcie
"Lockaut".
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Iron Sky
Re¿yseria: Timo Vuorensola
Premiera: 27 kwietnia 2012 (Polska)
Niezale¿na produkcja europejska! Twórcy filmu wiele lat po¶wiêcili temu projektowi, zbieraj±c kwotê potrzebn± na
produkcjê w przedziwne sposoby, np. przez dotacje internautów. D±¿enie do celu godne pochwa³y. Uda³o siê, film
powsta³ i okaza³ siê jedn± z najbardziej oryginalnych produkcji w historii kina science-fiction. Z du¿ym przymru¿eniem
oka obserwujemy w nim jak Nazi¶ci, zmuszeni do ucieczki na ciemn± stronê ksiê¿yca, przeprowadzaj± po latach
odwet na wszystkich narodach. Inwazja Nazistów z kosmosu &hellip; brzmi zwariowanie, tego jeszcze nie by³o. Szkoda
tylko, ¿e film okaza³ siê bardzo g³upi± komedi±, poziomem humoru zbli¿onym do "Zoolandera", czy "G³upi i
G³upszy". Niemniej jednak - niespodziewanie jak na film europejski - wielokrotnie zapiera³ dech wykorzystanymi
efektami. Strona wizualna stoi na najwy¿szym ¶wiatowym poziomie. "Iron Sky" nale¿y obejrzeæ, chocia¿by z szacunku do
rodzimych (europejskich) produkcji.

Battleship: Bitwa o Ziemiê (Battleship)
Re¿yseria: Peter Berg
Premiera: 20 kwietnia 2012 (Polska)
To wrêcz nieprawdopodobne za co bior± siê w Hollywood. Ka¿dy z nas gra³ niegdy¶ w grê &bdquo;Statki&rdquo;
&ndash; rozstawiamy w tajemnicy okrêty, a nasz przeciwnik strzela wg swojego tajemniczego schematu, z nadziej±, ¿e
trafi i pomniejszy wrog± flotyllê. Czy z tego mo¿na zrobiæ film? Czemu nie, dodamy obcych i mamy ¶wietny przepis na
efektown± rozwa³kê. Floty statków US Navy bêd± musia³y stoczyæ bitwê z flotyll± obcych okrêtów. Obcy maj± z³e
zamiary, dlatego wynik tej bitwy bêdzie decydowa³ o losie ca³ej planety.

Có¿ ... film mo¿na powiedzieæ, ¿e spe³ni³ oczekiwania wizualne. Jest widowiskowo niemal jak w "Transformers". Niestety
na tym jakiekolwiek inne zalety filmu siê koñcz±. Poczynaj±c od gry aktorskiej, po fabu³ê - obserwujemy dos³ownie
spektakularn± katastrofê. Filmu nie obroni³a nawet obecno¶æ Liama Neesona. Aktor tego pokroju powinien ceniæ swoje
umiejêtno¶ci na tyle, aby skutecznie unikaæ wystêpów w podobnych gniotach. Film z ca³± stanowczo¶ci± odradzam nawet dobre wra¿enie wizualne nie jest w stanie uleczyæ niestrawno¶ci, jakich nabawimy siê ogl±daj±c to "co¶".

Avengers 3D (The Avengers)
Re¿yseria: Joss Whedon
Premiera: 11 maja 2012 (Polska)
Superbohaterowie ³±czcie siê! Szczególnie, gdy nad g³owami wszystkich mieszkañców Ziemi wisi widmo totalnej
katastrofy. By zapobiec zag³adzie uformowana zostaje specjalna jednostka "M¶ciciele". W jej sk³ad wchodz± najlepsi z
najlepszych, obdarzeni niewiarygodnymi mocami m.in. Thor, Kapitan Ameryka i Iron Man. Czy uda im siê uchroniæ
planetê? Oni nie dadz± rady? Ku rozwa³ce bohaterowie!

Film g³ównie dla mi³o¶ników produkcji o bohaterach z ponad przecietnymi mo¿liwo¶ciami. Neutralnego widza mo¿e
jednak odstraszyæ. "Avengersi" osobi¶cie nie przypadli mi do gustu. Historia wielce naiwna i przewidywalna. Efekty
przyzwoite, ale nie oszo³amiaj±ce. Humor, który nie potrafi³ mnie roz¶mieszyæ. W efekcie mamy dzie³o, które mo¿na
obejrzeæ, pytanie - po co?

Antiviral
Re¿yseria: Brandon Cronenberg
Premiera: 19 maja 2012 (¶wiat)

Mimo ju¿ odleg³ej ¶wiatowej premiery w Polsce ostatecznie nie zobaczymy Antiviral. Troszkê szkoda, gdy¿ wygl±da to
na pozycjê wielce intryguj±c±. Syn s³awnego re¿ysera trzyma w tym elemencie rodzinny poziom filmowego kunsztu.
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Film stara siê odpowiedzieæ na pytanie, jak daleko mo¿na siê posun±æ, aby zachowaæ m³odo¶æ i urodê. Po zaka¿eniu
wirusem, który zabi³ wielk± gwiazdê, bohater stara siê rozwik³aæ tajemnicê otaczaj±c± jej ¶mieræ, aby zachowaæ w³asne
¿ycie. Mo¿na spodziewaæ siê filmu wielce pokrêconego i niesmacznego.

Faceci w czerni 3 (Men in Black III)
Re¿yseria: Barry Sonnenfeld
Premiera: 25 maja 2012 (Polska)
Kolejna ods³ona kultowej komedii o agentach w czarnych strojach. Tym razem agenci musz± zmierzyæ swoje si³y z
kosmitami w dziwacznym ¶ledztwie pokonuj±cym bariery nie tylko przestrzeni, ale i czasu.

Druga czê¶æ raczej nie ud¼wignê³a ciê¿aru jedynki i podobnie sta³o siê z czê¶ci± trzeci±. Film ogl±da siê jak
wyblak³± wariancjê czê¶ci pierwszej, która przecie¿ przynios³a ¶wie¿y powiew w kinie S-F. W trójce z tej ¶wie¿o¶ci nie
zosta³a nawet kropelka. Film utrzymuje pewnien przyzwoity poziom humoru i akcji, ale niestety przewa¿nie nudzi widza i
naprawdê trzeba siê staraæ, aby nie zasn±æ w jego trakcie lub wyj¶æ z kina, czy te¿ prze³±czyæ na inny program, je¶li
ogl±damy film w domowym zaciszu. MIN3 mo¿na obejrzeæ je¿eli nie mamy nic ciekawszego do roboty. Sprawdza siê
jako zabijacz czasu.

Storage 24
Re¿yseria: Johannes Roberts
Premiera: 29 czerwca 2012 (¶wiat)

Film raczej ju¿ nie zawita na polskie ekrany, polscy dystrybutorzy ca³kowicie go zignorowali. Zapewne bêdzie do
kupienia na DVD o ile w ogóle kto¶ go przet³umaczy na jêzyk polski. Po Storage 24 widaæ jak ciê¿ko jest siê przebiæ
europejskim produkcjom na ¶wiatowe ekrany.
Fabu³a: w Londynie rozbija siê wojskowy samolot, który uwalnia swoj± tajn± zawarto¶æ. Przypadek sprawia, ¿e grupa osób
zostaje zamkniêta wewn±trz magazynu z niebezpiecznym przedstawicielem obcego gatunku.
Film mo¿na poleciæ w zasadzie tylko fanom dreszczowców w klimatach science-fiction. Obejrzê go z sentymentu do
naszych, europejskich filmów.

Prometeus (Prometheus)
Re¿yseria: Ridley Scott
Premiera: 20 lipca 2012 (Polska)
Prometeusz by³ bez w±tpienia najbardziej oczekiwanym filmem science-fiction w 2012 roku. Pan Scott powróci³ do
Ksenomorfów i budowania grozy. Prometeusz jest odrêbn± histori± (tylko lu¼no powi±zan± z sag± "Obcy"), która dzieje
siê jeszcze przed l±dowaniem Nostromo na LV-426. Film jednak nie spe³ni³ ogromnych oczekiwañ i mocno zawiód³.
Oprócz fantastycznych zdjêæ, niewiele dobrego mo¿na o nim powiedzieæ. Wiêcej o filmie mo¿na dowiedzieæ siê ze strony:
Film Prometusz. Zachêcam równie¿ do przeczytania recenzji filmu TUTAJ.
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Robot and Frank
Re¿yseria: Jake Schreier
Premiera: 24 sierpnia 2012 (¶wiat)

Przyzwoitej jako¶ci komedia w klimatach S-F z bardzo dobra obsad± (Frank Langella, Liv Tyler, James Marsden, Liev
Schreiber, Susan Sarandon).
Emerytowany z³odziej klejnotów otrzymuje nietypowy prezent od syna. Jest nim robot, który z czasem staje siê jego
wspólnikiem.
Niestety film omin±³ polskie kina i podobnie jak w przypadku Storage 24, trzeba bêdzie siê mocno staraæ, aby znale¼æ
go chocia¿by na DVD.

Pamiêæ absolutna (Total Recall)
Re¿yseria: Len Wiseman
Premiera: 31 sierpnia 2012 (Polska)
Remake jest form± ostatnio niezrozumiale popularn±. Orygina³ "Pamiêci absolutnej" z 1990 szybko sta³ siê filmem
kultowym. Po co powtarzaæ i zmieniaæ co¶, co ju¿ by³o idealne? Ze wzglêdu na szacunek do pierwowzoru,
zbojkotowa³em kinow± premierê nowej wersji "Total Recall", mimo i¿ film ten mia³ zdecydowanie mocniej nawi±zywaæ
do opowiadania Dicka, ni¿ dzie³o z minionego wieku. Film zebra³ bardzo przeciêtne recenzje w¶ród krytyków. Doceniano
wartk± akcjê i bardzo dobre efekty wizualne, jednak gra aktorska, czy te¿ elementy maj±ce budowaæ napiêcie - wo³a³y
o pomstê do nieba. Nieliczne próby alternatywnego przedstawienia historii znanej z poprzedniej wersji, to równie¿ za
ma³o, aby uznaæ film za godnego nastêpcê pierwowzoru, czy te¿ godne odwzorowanie opowiadania Dicka.
Otrzymali¶my zatem "odgrzany kotlet", podany na wyj±tkowo ³adnym i kolorowym talerzu.

Odwróceni zakochani (Upside Down)
Re¿yseria: Juan Diego Solanas
Premiera: 7 wrze¶nia 2012
Akcja romansu czê¶ciowo rozgrywa siê w surrealistycznym ¶wiecie, w którym drzewa, miasta i morza nie podlegaj±
si³om grawitacji i szybuj± nad Ziemi±, bêd±c kompletnie nieosi±galne dla zamieszkuj±cych j± ludzi. Jednym z g³ównych
bohaterów obrazu jest Adam - cz³owiek wiod±cy zwyczajne ¿ycie. Adam marzy o Ewie - dziewczynie ze swoich snów o
alternatywnej rzeczywisto¶ci, w której wszystko ma zupe³nie inn± grawitacjê.

Wizja dwóch ¶wiatów o odmiennej grawitacji, tak bliskich sobie, lecz tak odleg³ych - jest fascynuj±ca. Mo¿na by³o z tym
zrobiæ wszystko, ale na lito¶æ bosk± - nie banalne romansid³o! Scenarzy¶ci i re¿yser udowodnili, ¿e szybko dotarli do
granicy swojej wyobra¼ni. Czym siê kierowali, aby stworzyæ paskudnie cukierkowaty romans rodem z harlequinów w tak
dos³ownie fantastycznej scenerii?! Popularno¶ci± sagi "Zmierzch"?! Niewiarygodne jak skutecznie mo¿na zepsuæ
¶wietny pomys³.
W "Upside Down" mamy wci±gaj±c± wizjê dwóch ¶wiatów, których zawi³o¶ci odkrywa siê z du¿± pasj± i
zafascynowaniem. Bardzo du¿o rzeczy zosta³o dopracowanych - wzajemne zale¿no¶ci, problemy, wyzyskuj±ce
korporacje - zatem wspania³a masa twórcza dla science-fiction. Tym czasem im dalej w las tym drzewa bardziej krzywe,
chude i ¿a³osne - ten las zaczyna wrêcz ¶mieszyæ. W fabule zaczynaj± siê karygodne b³êdy logiczne.
Bohaterowie s± papierowi, jakby przepisani z banalnie prostych powie¶ci. Gdyby w tym filmie popracowano bardziej nad
mrocznym klimatem, jaki mieli¶my na "dole", gdyby wyrzuciæ ten banalny w±tek mi³osny i zast±piæ go ciekaw± intryg±,
prób± wzniecenia rewolucji, gdyby w³±czyæ elementy kina akcji - by³by to film mog±cy przyæmiæ "Incepcjê" czy nawet
"Matrixa". Potencja³ w filmie by³ przeogromny. Tym wiêksza strata, ¿e go nie wykorzystano. Film odradzam, szkoda
pieniêdzy i czasu.
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Branded
Re¿yseria: Jamie Bradshaw, Alexander Doulerain
Premiera: 7 wrze¶nia 2012 (¶wiat)

Kolejny film, którego nie zobaczymy ostatecznie w polskich kinach. Film bowiem mia³ bardzo ograniczon± premierê tylko
w USA i Rosji. Nale¿y szukaæ go w ¼ród³ach internetowych, ale mo¿e byæ problem z t³umaczeniem.

Fabu³a: poprzez globalny spisek najwiêksze firmy przejmuj± kontrolê nad ludzkimi umys³ami i zaszczepiaj± w nich
absolutne pos³uszeñstwo. Misha Galkin (Ed Stoppard) jest jedyn± osob± na Ziemi, która próbuje przeciwstawiæ siê
kontroluj±cym wszystko korporacjom. Walczy o poznanie prawdy, która bêdzie mia³a znaczenia dla losów ca³ej ludzko¶ci.

Stra¿ s±siedzka (Neighborhood Watch)
Re¿yseria: Akiva Schaffer
Premiera: 21 wrze¶nia 2012 (Polska)
Do¶æ g³upawa komedia o czterech przyjacio³ach zak³adaj±cych z nudów "stra¿ s±siedzk±". Zabawa zmienia siê jednak
w walkê o przetrwanie, kiedy odkrywaj±, ¿e w niedaleko pojawili siê przedstawiciele obcej cywilizacji. Co gorsza obcy
maj± niecne zamiary i chc± przej±æ w³adzê nad ¶wiatem.

Resident Evil: Retribution
Re¿yseria: Paul W.S. Anderson
Premiera: 14 wrze¶nia 2012 (Polska)
Pi±ta ods³ona serii, która ma swoich wiernych fanów. Alice bêdzie musia³a walczyæ o przetrwanie w ¶wiecie opanowanym
przez hordy bezwzglêdnych zombie. Czyli Milla Jovovich z zabawkami :).

Film przeznaczony praktycznie jedynie dla zagorza³ych fanów piêkniej aktorki i ca³ej serii "Resident Evil". Widz
postronny bêdzie mia³ poczucie straconego czasu. "Dzie³o" bardzo s³abe w ka¿dym mo¿liwym ocenianym elemencie.
Tego typu produkcje nie powinny trafiaæ na du¿e ekrany, lecz od razu l±dowaæ na pó³ce w wypo¿yczalniach fimów lub
sklepach. Produkcja godna klasy "D".

Sêdzia Dredd (Dredd)
Re¿yseria: Pete Travis
Premiera: 28 wrze¶nia 2012 (Polska)
Kolejny remake. Fabu³a dobrze znana z pierwszej ods³ony &ndash; miasto przysz³o¶ci kontrolowane przez
bezwzglêdnych policjantów o bezgranicznych uprawnieniach. S± to sêdziowie, którzy nie tylko tropi± przestêpców, ale na
miejscu wymierzaj± sprawiedliwo¶æ. Najlepszym z nich jest oczywi¶cie sêdzia Dredd.

Film dobrze przyjêty zarówno przez krytyków, jak i samych widzów. Lepiej ud¼wign±³ ciê¿ar pierwowzoru ni¿ w
przypadku "Total Recall". Oprawa wizualna sta³a na dobrym poziomie, uda³o siê równie¿ podtrzymaæ specyficzny klimat.
Bardzo ¿a³ujê, ¿e zdo³a³em za³apaæ siê na premierê kinow±. Film wart obejrzenia. Mo¿e nie jest to produkcja
prze³omowa, ale solidne kino S-F z odpowiedni± dawk± akcji i efektów w 3D. Filmu jednak nie polecam osobom, które
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ciê¿ko znosz± przemoc na ekranie. Niektóre sceny bardzo szczegó³owo pokazuj± co dzieje siê z ludzkim cia³em
podczas trafienia seri± z du¿ego kalibru.

Looper - Pêtla czasu
Re¿yseria: Rian Johnson
Premiera: 2 listopad 2012 (Polska)
Jeden z dwóch najbardziej oczekiwanych filmów S-F w 2012 roku. Akcja tego interesuj±co filmu rozgrywa siê w niedalekiej
przysz³o¶ci, kiedy mo¿liwym staje siê wysy³anie ludzkich cia³ do przesz³o¶ci. Wykorzystuje to p³atny zabójca Joe, który
pracuje dla mafii. Swoje ofiary wysy³a do przesz³o¶ci i zaciera w ten sposób ¶lady. Pewnego dnia Joe rozpoznaje
jednego ze swoich celów - jako przysz³± wersjê samego siebie (Bruce Willis). Brzmi skomplikowanie? I prawid³owo!
Wystarczy obejrzeæ poni¿szy trailer, aby przekonaæ siê, ¿e jest to du¿± zalet± filmu. "Loopera" nale¿y uznaæ za dzie³o
bardzo udane i najlepszy film SF w 2012 roku. Zapraszam do zapoznania siê z recenzj± filmu: Looper Pêtla czasu
Recenzja >>

Cloud Atlas
Re¿yseria: Tom Tykwer, Lana Wachowski
Premiera: 23 listopad 2012 (Polska)
"Cloud Atlas" to epicka opowie¶æ o ludziach zwyk³ych, a jednak niesamowitych. Poczynaj±c od XIX wieku poznajemy
amerykañskiego notariusza - cz³onka ekspedycji podró¿uj±cej przez Pacyfik, biseksualnego muzyka z lat 30. XX wieku,
dziennikarkê ¿yj±c± w Kalifornii w latach 70-tych, wspó³czesnego wydawcê z Londynu, by przenie¶æ siê do
futurystycznej metropolii, gdzie bohaterami s± klon oraz cz³owiek ocala³y z apokalipsy. Film ukazuje poczynania ró¿nych
- obcych, ¿yj±cych w ró¿nych czasach ludzi - których dzia³ania maj± wp³yw na przesz³e, tera¼niejsze i przysz³e
wydarzenia. Jak dobry uczynek mo¿e w dalekiej przysz³o¶ci doprowadziæ do rewolucji, a na pozór zwyk³y morderca mo¿e
okazaæ siê bohaterem.

To do¶æ nietypowy film - po³±czenie wielu gatunków - od krymina³u, obyczajówki, filmu akcji, po science-fiction.
Podchodzi³em do niego z du¿ym dystansem - obawia³em siê, ¿e zrobi± z tego niekoñcz±cy siê romans. Moje obawy
by³y nies³uszne. Gra aktorska stoi na wysokim poziomie, a film na szczê¶cie tylko lizn±³ mi³osn± tematykê.
"Atlas chmur" jest arcyciekawy, ilo¶æ przeplataj±cych siê stale w±tków mo¿e przyprawiæ o ból g³owy, ale zapewnia wysokiej
jako¶ci rozrywkê i to przez prawie 3 godziny trwania seansu. Przez ten czas widz poch³ania obrazy, w±tki i nowe,
zaskakuj±ce wcielenia bohaterów. Wszystko to by³o pouk³adane - z pocz±tkowego chaosu wy³ania³ siê sens ca³o¶ci.

Na co trzeba zwróciæ uwagê? Na fenomenaln± charakteryzacjê - warto poczekaæ na napisy koñcowe, gdzie
podsumowuj± wszystkie wcielenia ka¿dego z aktorów. Aktorzy przy produkcji Atlasu mieli zapewne ubaw po pachy.
¯eñskie wcielenie H. Weavinga to po prostu mistrzostwo ¶wiata!
Co jeszcze? ¦wietne wra¿enie wizualne i zdjêcia, szczególnie obraz miasta przysz³o¶ci przywo³uje w pamiêci takie
arcydzie³a jak chocia¿by "Blade Runner". Sceny po¶cigu w tym futurystycznym klimacie to równie¿ najwy¿sza pó³ka.
Trzeba pochwaliæ twórców "Matrixa", bowiem nadal potrafi± trzymaæ wysoki poziom.

Film gor±co polecam. Jest o wszystkim i o niczym - mo¿e w tym zdaniu kryje siê sekret udanej produkcji. Tylko uwaga "Atlasu chmur" nie nale¿y traktowaæ z naukow± ¶cis³o¶ci±, raczej jako ba¶ñ, przygodê i podró¿ przez dzieje, która daje do
my¶lenia.

Podsumowuj±c wspomniane filmy science fiction 2012 roku nie mo¿na mówiæ z ekscytacj±, gdy¿ nie ma ku temu powodów.
Wiêkszo¶æ dzie³ by³o opartych g³ównie na efektach specjalnych, gdzie fabu³a wydawa³a siê byæ rzecz± drugorzêdn±.
Nie by³o niestety prze³omu. ¯aden z filmów nie wniós³ o¿ywienia w gatunek SF na du¿ym ekranie i nie przedar³ siê do
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listy - Najlepsze filmy science-fiction wszech czasów TOP 100.

Pozytywnym objawieniem 2012 roku okaza³y siê filmy "Looper" oraz "Atlas chmur". Kompletnie zawiod³y natomiast
"Prometeusz" i "Upside down". Równie¿ od "Iron Sky" oczekiwa³em przede wszystkim bardziej wyrafinowanego humoru.
Filmy Science Fiction 2014 roku >>
Filmy Science Fiction 2013 roku - Podsumowanie i oceny >>
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