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Šestý smysl
film
Zasláno od: Value
Datum zveřejnění: 24.4.2004

Co je to “šestý smysl”? Nic jiného než schopnost vidět „duše v utrpení“, neboli duše, které nejsou
schopné odpočívat v míru, protože nechaly v životě něco nevyřešeného.

Náš malý hrdina Cole Sear (Haley Joel Osment) je obdarován zvláštními schopnostmi. Je trýzněn
úděsnými zjeveními těchto duchů. Pro malého Colea vše zůstane tajemstvím, se kterým se bohužel
není schopen někomu svěřit, ale jen do té doby, než do jeho života vstoupí Dr. Malcolm Cowe,
dětský psycholog, který se bude snažit mu pomoci. Netuší však, jaké to bude mít dramatické a
nevysvětlitelné rozuzlení.
O filmu, především o jeho konci, se mluvilo až moc, aniž by byl brán v úvahu opravdový smysl
celého filmu. „Šestý smysl” vyjadřuje nevšímavost lidí vůči chlapci, který byl bohužel „předurčen” k
těmto vidinám a kterému nikdo nevěří. Nejdůležitější z celého filmu je silný pocit strachu a úzkosti,
který prochází celým dějem. Divák pociťuje nevýslovný strach z neznámého, ze všech
zneklidňujících situací, které lidská mysl není schopna vysvětlit. Znovu se hodnotí “existence onoho
světa”. Jako by nám film chtěl říct, že je třeba mnohdy přijmout i nevysvětlitelné.

Představitel hlavní role Haley J. O. je výborný. Je jednoduše rozkošný, je schopen vyjádřit strach a
nevinnost dítěte v jeho věku, které by se ocitlo v podobné situaci. Také Toni Colette je velice
přesvědčivá v roli matky, ale nejlepší ze všech je Bruce Willis, který pro jednou nechal stranou roli
„tvrďáka” s přísným výrazem a vyměnil ji za roli vyzrálého muže schopného vyjádřit jistotu a
pochopení vůči někomu, kdo to potřebuje.
„Pochmurná“ a „chladná” kamera navodí ve filmu pocit strachu, a tak dělá film ještě zajímavějším.
Děj je originální, režisér a scénárista M. Night Shyamalan vyvolal v divákovi silné emoce, které jsem
dlouho nepocítil u jiného filmu.
Nevím, co dodat, snad že film pohne “smysly”. V každém smyslu!
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