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Урбла
Режисер Пеетер
Урбл працював над
фільмом «Дама в
автомобілі» в гарній
компанії. Сценарій був
написаний спільно
з Романом Балаяном,
творцем неповторної кіномови, який вміє бездоганно
вибудовувати репліки.
В основу картини ліг роман класика жанру психологіч
ного триллера Себастьяна Жапрізо «Дама в автомобілі,
в окулярах і з гвинтівкою». Фільм Пеетера Урбла, ніби
сперечаючись з матеріалом, вийшов ліричним, м’яким
і, незважаючи на динамічність, заспокійливим.
Дію перенесено в Естонію, в епоху зародження
пострадянського капіталізму. Ситуація така, що будь-які
обмани, дурниці і загадки сприймаються персонажами
(і глядачами) як звичні умови існування, як психологічна
норма, а тому відбувається не нагнітання жахів, а підсумо
вування деяких незручностей, з якими краще все-таки
розібратись.
На головну роль режисер запросив Епп Ееспяєв, яка
створила завжди модний і привабливий образ довговоло
сої блондинки, погано пристосованої до життя, але яка в
потрібний момент знаходить в собі сили для рішучої сутички.
її партнерів - принадного, цинічного шукача пригод
і принадного, чесного і доброзичливого трудівника грають
відповідно Тоомас Хуссар і Лембіт Ульфсак.
Персонажі опиняються у просторі, де кожний може
зробити нічим не регламентований вибір. Соціум ніби
випарувався - разом з мораллю, правом, повагою
і неповагою до людської особистості. Реальність залиши
ла після себе тільки чіткий розклад літаків, автобусів
і кораблів, чисті кафе та затишні місця в готелях. Можна
стати злочинцем, можна бути порядною людиною, можна
допомогти випадковій людині на дорозі, а можна покинути
її, - як хочеш, ніхто не перешкодить, не заборонить, не
порадить, не поцікавиться. Можна підкоритися обстави
нам, а можна спробувати подолати їх, - як вам заманеться.
Найбільше стрічка Пеетера Урбла - про самотність
і про розгубленість, але детективний сюжет не дозволяє
стати проблемі надто серйозною, трагедійною; з іншого
боку, всілякі там напади і трупи в багажнику не дуже
лякають, оскільки основна увага зосереджена на ліричній
лінії. Обережна, інтелігентна, турботлива врівноваженість
двох складових картини і робить її цікавою, хвилює вона якраз
стільки, скільки триває, залишаючи по собі приємні спогади.
Жоден фільм не можна розглядати ізольовано, але
«Дама в автомобілі» особливо виграє від порівняння із
сьогоднішнім кінематографічним валом. Просто немож
ливо уявити собі зараз кінотриллер, де не було б тягучих
і глибоких калюж крові, тривожно-нервової музики, яка
передує вбивству, І, зрештою, самого смакування
вбивства і пильного розглядання спотворених трупів, вигляд яких змушує заплющувати очі навіть патологоанатомів.
Дуже шкода, що йде фільм у порожньому залі,
а глядач, що розминувся з ним, десь в іншому місці
обурюється з приводу занепаду естонського кіно.
Олена Скульська «Эстония». 17 червня 1995.
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