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႐ုပ္ရွင္ေကာင္းကုိမွ ႏွစ္သက္သူတုိ႔အဖုိ႔ ဒီကေန႔မွာ အဘယ္သုိ႔ေသာ ဇာတ္ကားေကာင္းမ်ား
ပရိသတ္ျမင္ကြင္းေပၚ ေရာက္ေနၿပီလဲဆုိတာ သိလုိတတ္ၾကစၿမဲပါ။ ဒီေန႔ေခတ္ ဒီေန႔ကာလမွာ ႐ုပ္ရွင္နဲ႔
ဗီဒီယုိေတြဟာ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းမွာ အေရးၾကီးတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး နည္းစနစ္တခု ျဖစ္လာတဲ့အျပင္ လူတုိ႔ရဲ႕
ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနမႈ၊ စိတ္ဖိစီးေနမႈေတြကုိလည္း ေျဖေဖ်ာက္ေပးႏုိင္စြမ္း ရွိပါတယ္။
ဒီကေန႔ ေခတ္ကာလမွေတာ့ ဒီ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြဟာ လူ႔အဝန္းအဝုိင္းၾကားမွာ အေရးပါ အရာေရာက္တဲ့
ေနရာတခုကုိ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားႏုိင္ေနပါၿပီ။
႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းေကာင္းေတြ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္တတ္သူေတြအဖုိ႔ ယေန႔ ကမၻာ့ၿမိဳ႕ၾကီးေတြမွာ ျပသေနဆဲနဲ႔
ျပသလာမယ့္ ဇာတ္ကားေတြထဲ ေကာင္းမြန္ႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရတဲ့ ဇာတ္ကား ၂ ကားကုိ
ညႊန္းဆုိခ်င္ပါတယ္။
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ဒါ႐ိုက္တာ Michael Winterbottom
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၁၉ ရာစု အေနာက္ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ လူေနမႈဓေလ့စ႐ိုက္ေတြေပၚမွာ အေျခခံထားတဲ့ ဇာတ္ကားတကား ျဖစ္ပါတယ္။
တကၠဆပ္အေနာက္ပုိင္းရွိ ၿမိဳ႕ငယ္ကေလးက နယ္ေျမေအးခ်မ္းသာယာေရးအဖြဲ႔မွ စမတ္က်က်
လက္ေထာက္အရာရွိေလးတေယာက္နဲ႔ အေခ်ာအလွ ျပည့္တန္ဆာ မိန္းကေလးတေယာက္။ သူတုိ႔ၾကားက
လူမႈဆက္ဆံေရးေတြနဲ႔ ရင္တဖုိဖုိ ေျခာက္ျခားဖြယ္ရာ စိတၱဇ လူသတ္သမားတုိ႔ရဲ႕ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္၊
ဇာတ္ကြက္ေတြနဲ႔ တင္ဆက္ျပသထားတဲ့ ဇာတ္ကား တကားျဖစ္ပါတယ္။
အဓိကဇာတ္ေဆာင္ျဖစ္သူ ေလာ့ဒ္ဖုိ႔က …
တခ်ဳိ႕ကုိ အခ်စ္အတြက္
တခ်ဳိ႕ကုိ ေငြအတြက္
တခ်ဳိ႕ကုိက်ေတာ့လည္း အေၾကာင္းရင္းခံမရွိ။
The Killer inside me ကို အေမရိကန္စာေရးဆရာ Jim Thompson က ၁၉၅၂ ခုႏွစ္မွာ ေရးသားခဲ့တဲ့
ဝတၱဳတပုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ ဒါ႐ိုက္တာတဦးျဖစ္တဲ့ Burt Kennedy က ႐ုပ္ရွင္အျဖစ္
အေမရိကန္သ႐ုပ္ေဆာင္၊ ဇာတ္ေၾကာင္းေျပာသူတဦးျဖစ္တဲ့ Stacy Keach တို႔နဲ႔ အသက္သြင္းခဲ့ၿပီး၊ အခု
၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ ဖလင္ဒါ႐ိုက္တာနဲ႔ ဇာတ္ၫႊန္းေရးသူ John Curran က ဇာတ္ၫႊန္း
ျပန္လည္ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး၊ ဒါ႐ုိက္တာ Michale Winterbottom က သ႐ုပ္ေဆာင္ Casey Affleck၊ Jessica Alba၊
Kate Hudson တုိ႔နဲ႔ ျပန္လည္႐ိုက္ကူးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေလာ့ဒ္ဖုိ႔အျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္တဲ့ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ဖြား အေမရိကန္ သ႐ုပ္ေဆာင္ Casey Affleck အေနနဲ႔ Gone
Baby Gone နဲ႔ The Assassination of the Jesse James by the Coward Robert Ford တုိ႔မွာ
ပရိသတ္တုိ႔ရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳမႈကုိ ခံခဲ့ရပါတယ္။ အေကာင္းဆုံး ဇာတ္ပုိ႔ဆုကုိလည္း လ်ာထားခံခဲ့ရသူပါ။ The
Killer inside me မွာ Casey က serial Killer တဦးအျဖစ္ ပီျပင္က်နတဲ့ ဇာတ္႐ုပ္ကုိ ပရိသတ္ၾကား
က်န္ရစ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ဇာတ္႐ုပ္နဲ႔ အံဝင္လွတဲ့ သူ႔အသံဟာလည္း စြဲေဆာင္မႈတခုလို႔
ဆိုႏိုင္ပါတယ္။
Jessica Marie Alba လို႔ ဆိုလိုက္တာနဲ႔ ျမန္မာပရိသတ္နဲ႔ မစိမ္းလွတဲ့ Fantastic Four ဇာတ္ကားထဲက
သြယ္လ်လ် မင္းသမီးေလးကုိ ျမင္ေယာင္မိၾကမွာပါ။ ျပည့္တန္ဆာတဦးအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္တဲ့ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ဖြား
အေမရိကန္မင္းသမီးဟာ ဘြဲ႔ထူးဂုဏ္ထူးေတြ မ်ားလွတဲ့အျပင္ ပုရိသေတြအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့
ခႏၶာကုိယ္ကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားသူလုိ႔ေတာင္ ဆုိၾကပါတယ္။
ေလာ့ဒ္ဖုိ႔ရဲ႕ ခ်စ္သူ၊ ၿမိဳ႕ငယ္ေလးရဲ႕ အလွအပ ပေဂးအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ရတဲ့ အေမရိကန္ မင္းသမီးေခ်ာေလး
Kate Hudson ဟာ သူသ႐ုပ္ေဆာင္ရတဲ့ Amy Stanton ေနရာနဲ႔ ျပည့္စုံမႈ ရိွလွပါတယ္။ Steph anine
Necrophuros အမည္နဲ႔ Nine မွာ တြင္က်ယ္လွသလုိ လာမယ့္ Earthbound မွာလည္း Marley Corbett
အျဖစ္ ႐ႈစားၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
The Killer inside me ဟာ Crime, Thriller ဇာတ္ကားအမ်ဳိးအစားတခုျဖစ္ၿပီး Berlin International Film
Festival က Goden Berlin Bear ဆုအတြက္ အဆုိျပဳထားခံရတဲ့ ဇာတ္ကားတခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
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