Avengers:
Endgame
–
Spoileriton elokuva-arvostelu
Tämä Marvel Studios:in tuottama elokuva rikkoi ennätyksiä jo
ennen julkaisuaan. Ja nyt näyttää siltä, että se jatkaa samaan
malliin kuin vain kaksi viikkoa julkaisun jälkeen, jolloin se
on tienannut maailmanlaajuisesti jo yli huikeat 2 miljardia
dollaria. Avengers: Endgame on Anthony ja Joe Russon ohjaama
kauan odotettu Avengers: Infinity War -elokuvan jatko-osa, ja
Avengers-elokuvasarjan päätösosa. Mitkä ovat mielipiteeni
elokuvasta? Tässä on spoileriton arvosteluni Marvelin
tuoreimmasta supersankariseikkailusta.
Endgame kertoo antisankari Thanosin Infinity War -elokuvassa
aiheuttaman joukkotuhon jälkilöylystä. Puolet maapallon
väestöstä on kadonnut tuhkana ilmaan, ja sankarien rivit ovat
kutistuneet merkittävästi. Vielä elossa olevat Kostajat;
Ironman, Thor, Captain America, Hulk, Black Widow ja Hawkeye,
keräävät kasaan muut jäljellä olevat sankarit ja yrittävät
kuumeisesti keksiä keinon tuhota Thanosin ja tuoda kaikki
menetetyt takaisin.
Luultavasti kenellekään ei ole mikään yllätys se, että Endgame
on visuaalisesti kaunis. Jokainen kohtaus näyttää ulkonäöltään
ja valaisultaan upealta ja kohtaukseen sopivalta. Koomiset
kohtaukset ovat värikkäitä ja valoisia, kun taas traagisissa
ja dramaattisissa kohtauksissa korostuu haaleammin saturoidut
värit. Hahmojen puvut ovat yksityiskohtaisia ja teknisesti
kehittyneempiä kuin ensimmäisissä elokuvissa, mistä elokuvassa
vitsaillaankin. Erikoistehosteet näyttävät niin realistisilta
kuin ne vain voivat maailmalle ilman yliluonnollisia voimia ja
teknologiaa.
Vaikka elokuva kestääkin kolme tuntia, sen tarina etenee
sopivaan tahtiin. Juoni on mielenkiintoinen ja suurimmaksi

osaksi arvaamaton vaikkakin yksinkertainen. Sen seuraaminen
voi paikoittain tuottaa vaikeuksia vähemmän totisille faneille
ja katsojille hahmojen lukumäärän ja aikahyppyjen takia.
Rennompana fanina itse, minua hämmensi muutama kohtaus, mutta
veljeni selitti nämä minulle. Lähes jokainen tapahtuma on
tärkeä osa elokuvan pääjuonta. Vain muutama kohtaus tuntui
hieman liian pitkältä tai suorastaan tarpeettomalta, koska
kohtauksen pointti oli todistettu aikaisemmissa kohtauksissa.
Nämä eivät kuitenkaan tunnelmaa juurikaan haitanneet kiitos
hyvin huolitellun dialogin, hyvän huumorin ja Alan Silvestrin
sankarillisen ja mahtipontisen musiikin.
Parhain osa elokuvassa on mielestäni sen ikoniset ja
rakastetut hahmot. Ne ovat hauskoja ja puhkuvat
persoonallisuutta. Elokuvassa näemme hahmojen monia eri
puolia, jotka muovaavat niitä ja tekevät niistä erityisiä.
Pidin erityisesti siitä, miten Endgame näyttää hahmojen
erilaiset tavat käsitellä menetystä ja käyttää niihin hyvin
aikaa. Vaikkakin Thanosin tavoitteet ja motiivit ovat vielä
vähän heikkoja, niihin on lisätty muutama lause lisää, joka
tekee hänen teoistaan hieman ymmärrettävämpiä. Muutamaan
hahmoista on tehty merkittävämpiä ja fanien keskuudessa
ristiriitaisia muutoksia, erityisesti niiden ulkonäköihin.
Mielestäni niitä oli muutettu tilanteeseen sopivalla tavalla,
vaikka erityisesti niiden ulkonäönmuutosta pidettiin enemmän
vain vitsien kohteena. Nämä hyvinkirjoitetut ja pidetyt hahmot
yhdessä tunteellisten kohtausten ja erinomaisten ja
ilmeikkäiden näyttelijöiden kanssa tekee elokuvasta tunteiden
vuoristoradan ja saa koko yleisön kannustamaan hyvän puolesta.
Lopuksi voin ilman spoilereita vain sanoa, että Avengers:
Endgame on arvostuksensa ansaitseva mestariteos. Vaikka
kaikilla elokuvilla on heikkoutensa, on Endgame kolme tuntia
toimintaa, taistelua ja tunteita, yhdessä hyvin kirjoitetussa
tarinassa. Se on myös erittäin onnistunut jatko- ja
päätösosana siksi, että se ei tee edeltävästä osastaan
itsellään hyödytöntä vaan tarjoaa Avengers-elokuville

tyydyttävän lopetuksen. Suosittelen elokuvaa erityisesti
Marvelin, toiminnan ja supersankareiden faneille, kuten myös
elokuvia ja mahtavia tarinoita arvostaville.

