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SvampeBob Firkant Filmen: Svamp på land [Blu-ray]
Svampebob Firkant er tilbake på det store lerretet og denne gangen med en ekstra dimensjon!
Forvent mer av det du forventer - og mer til. Bli irritert eller bli underholdt.
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More is more

Trekk pusten dypt. Dypere. Kjenner du hvordan trommehinnene er i ferd med å sprenges?
Kjenner du hvordan det brenner i brystet? Kjenner du hvordan sansene sløves? Kjenner du
hvordan øynene helst vil lukkes? Velkommen til Bikinibunnen! Hjem til Svampebob Firkant,
Patrick, Herr Krabbe og deres nemesis, Plankton. Velkommen til denne avsidesliggende plassen
hvor alle lever av å spise krabbeburgere som Svampebob steker i sjappa til Herr Krabbe.
Velkommen til et nytt eventyr blottet for mening og fullstappet av halvgode morsomheter kokt
sammen av en gjeng dophoder. Velkommen til
SvampeBob Firkant Filmen: Svamp på land!

Plankton er som alltid på jakt etter den hemmelige oppskriften til Herr Krabbes krabbeburgere.
Denne gangen tror han at han lykkes med å stjele oppskriften, men det viser seg at oppskriften
er borte. Da slår Svampebob og Plankton sin begrensede hjernekapasitet sammen og snekrer en
tidsmaskin for å reise tilbake i tid for å finne ut hva som har skjedd. Hold deg fast for nok et
verruckt eventyr med Svampebob som denne gang inkluderer en tidsreisende delfin, ekspansjon
til tre dimensjoner og til og med en tur på land. Bak det hele viser det seg å være en slu pirat.
Et møte med Svampebob er som alltid en overveldende affære. Å overvære en episode av TVserien kan være krevende nok, men 90 minutter i svampens syreinfiserte univers er mer enn jeg
klarer å håndtere. De fargesprakende bildene akkompagneres av karakterenes skrikende
stemmer og et lydspor hvor alt er skrudd opp til 11. Hvis man klarer å se forbi den støyende
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overflaten, er det mulig å oppdage en ganske smart film fullstappet med ordspill og morsomheter.
Når øynene har vendt seg til det voldsomme angrepet, er det mulig å la seg fascinere av
variasjonen av animasjonsteknikker og grafiske elementer. Det krever en viss overbærenhet, men
det er mulig å finne kvaliteter i
SvampeBob Firkant Filmen: Svamp på land.

Det har gått mer enn 10 år siden sist Svampebob var aktuell i langfilmformatet her på berget og
det har gått mer enn 15 år siden karakterene så dagens lys på TV. Filmskaperne er tro mot det
opprinnelige Svampebob-konseptet, men manuset og de mange visuelle innfallene synes ikke så
friske ut som de gjorde ved forrige langfilmbesøk fra Svampebob. Det er slik sett forståelig at
filmskaperne trer ut av sine vante to dimensjoner med denne filmen og den visuelle
transformasjonen mot slutten av filmen gir fornyet interesse for meg som betrakter. Det er ikke
grensesprengende, men den visuelle endringen er nok til at også siste del av filmen blir
interessant visuelt sett.
Ved forrige besøk var det David Hasselhoff som stod for det menneskelige innslaget. Denne gang
er det Antonio Banderas som piraten Burgerskjegg som byr på en slags menneskelig interaksjon
med bunndyrene. Banderas løser den begrensede oppgaven godt og byr på slapstickhumor av
enkleste sort. Integreringen av de animerte karakterene i den virkelige verden er imponerende,
men dette er jo et triks som er like gammelt som animasjon i seg selv. Og de fleste vil vel være
enige i at det var mer imponerende når Roger Rabbit tok steget over i vår verden.

SvampeBob Firkant Filmen: Svamp på land er ingen stor filmopplevelse. Den kan sammenliknes
med hjernemassen til hovedkarakteren: Mest luft.

Utgivelsen:
Filmen ser bra ut på blu-ray og selv om variasjonen i billedspråket ikke gir filmen et polert uttrykk,
er likevel overgangen til HD-formatet gjort med nennsom hånd. Det ekstremt skrikende lydlige
uttrykket formidles som forventet.
Utgivelen er forholdsvis rikt utstyrt med ekstramateriale. Her finner du materiale som gir innsikt i
produksjonen - særlig med fokus på overgangen til tre dimensjoner - og en rekke andre av
filmens aspekter. Mye av materialet er tilpasset filmens komikk, så forvent ikke å bli opplyst ved
alle menyvalgene, men at det er mye underholdning å spore også her, kan ingen ta fra utgiverne.
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Samlet sett en god utgivelse av en film som mange vil oppleve som en prøvelse.

Anmeldt av Tom-Erik Lønnerød, 08.07.15
Takk til Fox Paramount Home Entertainment for anmeldereksemplar.

Trailer SvampeBob Firkant Filmen: Svamp på land:

Relaterte utgivelser:
SvampeBob Firkant - Filmen
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