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Unbreakable
Fascinerende - og utilfredsstillende
Af Jes Nysten
"Unbreakable" er instrueret af M. Night Shyamalan, der også lavede den
overraskende psykologiske thriller "Den 6. sans". I denne film bevæger han sig
rundt i samme sære uhyggelige atmosfære som i "Den 6. sans", og det er igen Bruce Willis, der spiller
hovedrollen.
Her spiller Willes sikkerhedsvagten David Dunn, der som den eneste overlever en togulykke: Alle dør
undtagen ham, og han overlever oven i købet uden en skramme! Han bliver efter ulykken kontakten
af den mystiske Elijah Price – kaldet Mr. Glass, fordi han i modsætning til Dunn er meget sårbar; han
lider af en særlig ondartet form for knogleskørhed. Han har læst om Dunns 'usårlighed' og har derfor
en teori om, at de to er bundet til hinanden med et særligt åndeligt bånd, fordi de danner hver sin pol
i livskæden.
Deres kontakt udvikler sig til et næsten mareridtagtigt affære, som kulminerer i en slutning, der ikke
skal røbes, fordi hele filmen - ligesom "Den 6. sans" - helt bevidst arbejder frem mod en overraskende
finale. For mig, der var meget opslugt af "Den 6. sans" og oplevede slutningen som overraskende og
original, er denne films slutning noget af en skuffelse og et antiklimaks. Instruktøren, der stadigvæk
er en ung mand – 30 år – og som er eminent til at skabe stemning og er en fin personinstruktør - har
øjensynlig været al for forhippet på at skabe en overraskende slutning, så den er blevet et stort
postulat. Det fungerer bare ikke.
Men Shyamalan kan mange ting, og vi vil helt sikkert se meget mere til ham i årene der kommer. Vi
kan også glæde os over fine skuespillerpræstationer, ikke mindst af Bruce Willis, der endnu engang
leverer en fremragende præstation som 'et almindeligt menneske'. Det, at han har medvirket som
'helt' i en række middelmådige actionfilm, har desværre givet ham et blakket ry, men denne film viser
ligesom "Den 6. sans" og for den sags skyld "12 Monkeys", at han er meget bedre end dette rygte.
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