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Þar sem hlutirnar gerast

Rakarastofur geta verið lítill
heimur í hnotskurn. Þar gangá
fréttir og sögur manna í millum og
margur fer fróðari út af þeim auk
þess að vera nýklipptur eða nýrakaður. Rakarastofan í Chicago, þar
sem hlutirnir gerast í Barbershop,
er slfk rakarastofa. Hún er fjölskyldufyrirtæki, sem hefur átt betri
daga. Nú berst eigandi hennar, Calvin (Ice Cube), í bökkum og vill losa
sig við stofuna en þorir ekki að
segja fastakúnnum fréttirnar. Calvin hefur því miklar áhyggjur. Það
hafa sumir viðskiptavina hans
einnig sem margir hverjir mæta
daglega til skrafs og ráðagerða. Við
fáum innsýn í fjölskrúðugan hóp
manna á svæði þar sem glæpir eru
daglegt brauð.
Barbershop sló óvænt í gegn í
Bandaríkjunum og framhaldsmynd er á leiðinni. Vinsældir henn-
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ar eru skiljanlegar. Þetta er einkar
lífleg og skemmtileg mynd með
fjörlegan söguþráð sem góður leikstjóri setur saman í þétta gamanmynd. Myndin hefur fengið litía
sem enga athygli í Evrópu og er

Ófyndinn farsi
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ástæðan sú að hún er eingöngu
skipuð svörtum leikurum, gerist í
hverfi svartra og húmorinn er allur
á kostnað svartra. Þetta kemur þó
ekki í veg fyrir að auðvelt er að sjá
leikgleðina hjá þekktum svörtum
karakterleikurum sem eru hver
öðrum betri.
hkarl@dv.is

Útgefandi: Skífan. Gefin út á myndbandi og DVD. Leikstjóri: Tim Story.
Bandaríkin, 2002. Lengd: 103 mín.
Bönnuö börnum innan 12 ára. Leikarar:
lce Cube, Anthony Anderson, Cedric
the Entertáiner og Sean PatrickThomas.

Leslíe Nielsen

Leslie Nielsen var kominn á gamals aldur þegar það uppgötvaðist að
hann væri góður farsaleikari. Þessir
hæfileikar hans nýttust í Naked
Gun myndunum og Airplane en eru
greinilegar horfnir eða gleymdir
(Nielsen er orðinn 77 ára gamall).
Það er alla vega ekki annað að sjá
£ þegarhorfteráhannglímaviðvonlaust hlutverk í 2001: A Space Travesty.

2001:ASpaceTrawesty
Með nafninu er verið að vitna til
meistarverksins 2001: A Space
Odyssey og hélt ég að um væri að
ræða grínútgáfu á þeirri mynd en
svo er nú ekki. Eina atriðið fyrir
utan fúlt inngangsatriði, sem
minnir á verk Kubricks, er ferðin til
tunglsins í loftlausu geimfari undir
tónum Dónárvalsins Þar er gott
f dæmi um ófyndið atriði þegar
Leslie Nielsen verður það á að reka
við og krafturinn í viðrekstrinum
þeytir honum inn á klósett - ekki
svo slæmt á pappír en vont í mynd.
Annars er söguþráðurinn á þá
leið að forsetinn (eftirlfking af Bill
Clinton) hefur verið klónaður.
Njósnarinn Dick Dix (Nielsen) er

UPPHITUN: Gamli góði kassagítarinn fékk líka að hljóma og hér er hann í höndum Sigga Ármanns sem hitaði upp fyrir trommustuðið.
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fenginn til að bjarga málum. Atburðir gerast síðan á tunglinu og
jörðinni, meðal annars í löngu atriði á tónleikum hjá „tenórunum
þremur".
2001: A Space Travesty er kvikmynd sem aldrei hefði átt að gera.
Það er ekkert í myndinni sem hefur
nokkuð með farsa að gera; lágkúran
er algjör.

Húðir barðar í nafni Smekkleysu §
Nærbuxur, náttföt og neðanþvottastykki var yfirskrift dagskrár í
Listasafni Reykjavfkur á fimmtudagskvöldið. Dagskráin var undir
merkjum menningarfyrirbærisins

Smekkleysu sem minnist 16 ára tilveru sinnar með ýmsum hætti í
sumar. Þarna voru mættir nokkrir
galvaskir trommuleikarar úr böndum bæjarins og tveir tölvu- og raf-

magnsnljóðfærarleikarar en forsprakki hópsins var Bibbi/Curver.
gun@dv.is

TROMMARAR: Hljóðfæraleikararnir og
þjálfarar þeirra stilltu sér upp utanhúss
til að tolla allir á sömu myndinni. Forsprakkinn Bibbi/Curver krýpur í miðið.
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Útgefandi: Myndform. Gefin út á myndbandi og DVD. Leikstjóri: Allan Goldstein. Bandarikin, 2000. Lengd 100 mín.
Leyfð öllum aldurshópum. Leikarar:
Leslie Nielsen, Ophélie Winter, Ezio
Greggio og Peter Egan.

ÁHEYRENDUR: Tónleikagestir tylltu sér
á stóla en sumir þurftu að teygja betur
úr sér en aðrir.

KRÚTTI: Tuskudýrin fengu að fljóta með á tónleikana í Hafnarhúsinu. Eigandinn talaði tungum.
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