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Anmeldelse: Cowboys & Aliens
(2011)
Jeg slumpet over tegneserien som inspirerte Cowboys & Aliens tidligere i
sommer. Siden den var en av lmene jeg planla å anmelde kunne jeg like gjerne
gjøre litt research. Den prøvde å lage en allegori om koloniseringen av Amerika,
hvor aliens ankommer jorden med overlegen teknologi og krever eierskap siden
den ikke er på noe stjernekart. Indianerne og nybyggerne slår seg videre sammen
for å sloss mot den. Alt i alt en helt grei historie, men egentlig ingenting spesielt å
lage lm av. Traileren fortalte heldigvis en helt annen historie, og etter å ha sett
lmen er det klart at markedsføringen for min kopi av tegneserien ikke løy.
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Cowboys & Aliens er ikke basert på tegneserien ved samme navn, men har bare
fungert som inspirasjon. Det er skapt mye større mytologi rundt invasjonen, ingen
av karakterene fra tegneserien er å nne i lmen (de var ganske svake uansett),
og den bygger opp et interessant mysterium rundt hovedpersonen. Det er noen få
samsvarende trekk i historien, men ellers lite likheter (begge har selvfølgelig både
cowboys og aliens). Filmen er derfor alt annet enn tro til originalkilden, men disse
valgene er det som gjør den mye bedre enn det tegneserien var.
Det er derimot én endring de har gjort som trekker kraftig ned. Den invaderende
rasen har et forferdelig design. Originalt hadde de et humanoid utseende for å
vise parallellen til pionerenes invasjon av indianerland. Her har de endret det til
et animalistisk utseende hvor de bytter mellom å stå på to bein og å kravle på
alle re. Måten de løper på veggene og i taket minner mer om Xenomorphene fra
Alien-serien. Evolusjonen ser heller ikke ut til å ha vært på deres side, da de har
et ekstra par armer som kommer ut av magen og blotter det bankende hjertet.
Det er ingen lett jobb å blande to vidt forskjellige sjangre på denne måten, for én
av dem vil uunngåelig føles som en forstyrrelse i forhold til den andre. Det er
derfor lagt mest vekt på westerndelen av historien, mens den invaderende delen
er (passende nok) sci- -elementene.
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