
Un thriller social: \&quot;Orasul\&quot;
Un lucru e cert: sunt foarte putine filmele care sa intruneasca deopotriva adeziunea criticilor si aprecierea
publicului larg. "Orasul"/"The town" este una dintre premierele americane ale anului 2010, care a avut
foarte multe cronici pozitive, iar la premiera s-a clasat pe locul intai in topul incasarilor. Comentatorii au
evidentiat performanta lui Ben Affleck (Benjamin Geza Affleck, nascut la 15 august 1972 la Berkely,
California, actor, scenarist, producator si regizor), care a depasit o perioada de prestatii actoricesti
neconvingatoare si al doilea film pe care il regizeaza (este si coscenarist si interpret al rolului principal) se
impune ca unul dintre cei mai interesanti regizori si actori ai anului. Filmul "Orasul", un thriller cu
spargatori de banci, incursiune intr-o umanitate deviata, este pus de ei intr-o familie cu "Hoarda salbatica"
a lui Sam Packinpah si cu clasicul "Clanul sicilienilor" al lui Henri Verneuil, facandu-se delimitarile de
rigoare. Pentru felul in care l-a realizat, comentatorii vad in Ben Affleck un potential nou Clint
Eastwood, cineast care si el si-a incercat mana in intreprinderi mai putin semnificative, in proiecte mai
usurele, pentru ca in 1992 sa "explodeze" cu acel formidabil "Necrutatorul" si sa ramana apoi acolo sus cu
urmatoarele creatii "de batranete". 
  
  Scriam ceva mai sus ca "Orasul" este un film despre spargatorii de banci. Actiunea e plasata la Boston,
mai precis in cartierul Charlestown, o zona de cativa kilometri patrati, unde sunt concentrati cei mai
multi raufacatori, spargatori de banci si de masini, a caror meserie se transmite din tata in fiu. Personajul
central Dong MacRay este seful unei grupari de astfel de "meseriasi", mandru de abilitatea cu care
actioneaza, dar care, la un moment dat incearca sa-si schimbe viata. Va las placerea sa descoperiti singuri
intorsaturile acestei povesti despre hoti si politisti, despre prietenie si tradare, despre iubire si speranta,
despre trecutul care greveaza asupra viitorului, dar va atrag atentia ca marele atu al filmului il constituie
prestatiile actoricesti (Ben Affleck, Jeremy Renner, Rebeca Hall, Chris Cooper, Pete Postlethwite, Jon
Hamm s.a.). Chiar daca filmul tine vreo doua ore pline, nu veti simti cum se scurge timpul la acest thriller
cu tenta sociala numit "Orasul", pe care il puteti vedea la Cinema "Arta" in perioada 14-20 ianuarie. 
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