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Chistopher Nolan, režiser odličnih filmov (Memento, Insomnia in ostali), je leta 2005 presenetil
z odličnim
Batman Begins. Film je adaptacija DC-jevega stripa in se prikaza
Temnega viteza in njegovega nastanka loti s popolnoma drugačne smeri kot pred skoraj
dvajsetimi leti Tim Burton.
Film Batman Begins je v bistvu predhodnik vseh filmov o Batmanu, ki smo jih videli do zdaj.
Skozi film spoznamo nastanek Temnega viteza. Režiser nam prikaže, kaj se dogaja v umu
Brucea Waynea(Christian Bale). Mlademu bogatašu v času njegovega otroštva in propada
Gothama človek, ki nima ničesar izgubiti, hladnokrvno umori starše pred njegovimi očmi.
Spoznavamo njegove muke, ko za dogodek krivi sebe, njegove strahove, ki izvirajo od padca v
vodnjak poln netopirjev in spoznamo njegovo šibko stran, ki nam je bila do sedaj le redko
pokazana.
Bruce po smrti staršev živi s svojim butlerjem Alfredom, očetovo podjetje Wayne Enterprise pa
preide v roke vodstvenih delavcev. Bruce goji v sebi močno željo po maščevanju in skoraj ga
doleti popoln propad, ko namerava ubiti morilca svojih staršev. Odloči se, da bo zapustil
Gotham in na poti spoznava, kako je živeti v bedi in krasti za preživetje. Urjenje prestaja pri
Legiji senc, kjer ga naučijo vzdržljivosti, bojevanja in drugih vrlin, vendar na žalost tudi
sovraštva in zlobe. Bruce se jim upre in se vrne v Gotham, da bi svoje mesto rešil propada.

Batman nastane, ko Bruce spozna, da mora, če se želi boriti proti skorumpiranim in pokvarjenim
policistom, mafiji in ostalim kriminalcem, postati ikona – nekaj nadnaravnega, saj se proti vsem
tem ne more boriti zgolj kot človek. Sooči se s svojimi največjimi strahovi iz otroštva, netopirji, in
tako nastane Batman. Preko delavca v družinskem podjetju pride do najboljše možne
tehnologije in tako dobi Batman s pomočjo znanosti tudi nadčloveške lastnosti. Največja težava
Brucea je seveda skrivanje svojega alter ega pred zunanjim svetom.
Tako se začne zgodba o Batmanu, ki v Gothamu tudi dobi svojega prvega pravega nasprotnika
– podkupljenega psihiatra. Ta s halucinogeno drogo, ki v ljudeh spodbuja največje strahove,
zastrupi Gothamov vodovodni sistem. Batman pridobi na svojo stran tudi nepokvarjenega
policista in svojo prijateljico iz otroštva, ki zdaj dela v pisarni mestnega tožilca.
Batman Begins ponudi več kot Batmani Tima Burtona. Gre dlje od le risankaste in fantastične
pripovedi o heroju. Liku doda zelo človeško komponento in pokaže, da je pod lupino vseeno
samo človek. Ni le akcijski film, je tudi film z mnogimi sporočili. Seveda s času nastanka
primernimi specialnimi učinki in za Batmana (in tudi Nolana) značilnimi sci-fi elementi. Christian
Bale svojo vlogo odigra odlično. Najprej želje po maščevanju poln mladenič, nato mož s čisto
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vizijo boriti se proti kriminalu. Na eni strani Batman, na drugi razuzdan bogataš, ki vidi smisel
življenja le v luksuzu in ženskah. Odlična predstava, sicer pa kaj drugega od tega izvrstnega
igralca tudi ni pričakovati.
Zdaj čakamo nadaljevanje! Čez manj kot mesec dni izide drugi del Nolanove sage, The Dark
Knight
,s
pokojnim Heathom Ledgerjem (Brokeback Mountain) v vlogi enega najbolj znanih negativcev v
Batmanovi zgodovini, Jokerja. Film naj bi v naše kinematografe prišel že 24. julija in vsekakor
pričakujte tudi njegovo recenzijo.
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