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A nyugati, különösen cimű vígjátékéig vagy mű francia—olasz víg-
a francia -kommersz- Duvivier ugyancsak játék bájos kislánya), 
filmek" sorozatában az nemrég bemutatott La Mind fiatal, szép és sze-
utóbbi időben feltűnően femme et le pantin (Az relmes. Csakhogy szí-
gyakran nyúlnak ahhoz asszony és a bábu) cí- vüket ugyanaz az ifjú 
az ősrégi sablonhoz, mű újdonságáig, amely- Don Jüan hódítja meg, 
hogy a lányok-asszo- ben Brlgitte Bárdot rán- Julién (Alain Delon), 
nyok különböző kalan- gátja dróton a maga fér- akinek a szerelem csak 
dos furfangokkal meg- fi-pojácáját. . . csalfa játék, szórakozás, 
leckéztetnek egy-egy A Gyenge nők hár- A három gyenge nő ösz-
kakaskodó férfit, aki man vannak: Sabine szeesküvést sző: bosszút 
azonban végül mégis- (Myléne Demongeot, aki kell álljanak. Hogyan 
csak beköti egyikük fe- a Szálemi boszorkányok fajul a barátnők szerel-
j é t . . , Abigél-szerepében tűnt mi versengése ádáz kol-

A windsori víg nőktől fel), Agathe (Pascalé lektív bosszúvággyá, a 
és társnőiktől, például Petit, Carné Tricheurs- karmolásos-harapásos 
egyenes — és jól kitapo- jének nagy felfedezett- macska-fegyverektől ho-
sott — út vezet Michel je, aki egycsapásra az gyan jut el a három szö-
Boisrond Párizsban élvonalba ugrott) és Hé- vetkező vetélytárs a 
most bemutatott Faiblet léne (Jacqueline Sas- mérgezési kísérletig, s 
femmes (Gyenge nők) sard, a Gvendalina cí- hogyan segít hálaisten-

nek a hagyományos vé-
letlen abban, hogy még-
se forduljon komolyra a 
dolog, s hogy a szívtipró 
Julién végül mégis az 
ifjú és szép Héléna rab-
szolgája legyen — ez a 
film nagyonis sablonos, 
belül menthetetlenül 
üres, de sok-sok ötlettel, 
ügyes fordulattal fűsze-
rezett meséje. A kritika 
mégsem -menti fel- a 
fiatal rendezőt, aki -az 
ultrakönnyű szórakozta-
tás és a lapos búlvár-
komédia közt ingado-
zik", és akinek —, mint 
a France-Obseroateur 
írta — ezen az úton Ön-
magának is el kell vesz-
tenie hitét saját tehetsé-
gében . 

A párizsi filmkritika 
talán még szigorúbb Ju-
lién Dtítnoter esetében, 
aki régi és tapasztalt 
rendező: a La femme et 
le pantin történetét úgy 
látszik még Brigitte 

Myléne Demonfeot 



Bárdot vetkőzö-táncai 
sem emelhetik ki az ér-
dektelenségből. Eva. a 
kihívó kis francia nőcs-
ke (Bárdot) megőrjíti 
Don Mattéot, a szerel-
mi és pénzügyi sikerek-
ben egyaránt gazdag 
spanyol nemest (Anto-
nio Vilar): a ki$ tán-
cosnő -erősnek- mutat-
ja •— kéreti magát, mert 
tudja, hogy Don Jüanját 
ezzel foghatja meg. A 
spanyol úr némi bonyo-
dalom után végül félté-
keny dühében megpo-
fozza hölf^ét, mire ez 

. -Most már bebizonyí-
tottad, hogy igazin sze-
retni- felkiáltással a 
nyakába borul. Erőszak, 
erotika, tömegvereke-

dés, színpompás -fiesta-, 
vad lovaglás, tüzes spa-
nyol tánc és a francia 
-nemzeti B. B - egyiltt 
csak megteszi a magáét 
— gondolták a francia— 
spanyol koprodukció 
szerzői. Alkalmasint 
csalódtak: a film unal-
mas és kassza-siker se 
lesz belőle. -A rendezés 
banális, méltatlan ah-
hoz a biztoskezű mes-
teremberhez, aki Duri-
vier mindig is volt- — 
irja Doniol-Valcroze. 

A kritika mentőkörül-
ményként hozza fel a 
film alapjául szolgáló 
híres Pierre Louys-re-
gény elavultságát, vi-
szont súlyosbító körül-
ményként azt, hogy 

ugyanebből a regényből 
annak idején Joseph 
von Sternberg — igaz, 
hogy Mariéne Dietrich-
hel — olyan filmet csi-
nált, amelyet semmi-
képpen nem lehetett 
unalmasnak és semmit-
mondónak bélyegezni. 
A Duvivier-film egyet-
len hiteles vonása 
egyébként az, amelyet 
nyilván a hires Kék an-
gyal tanár-figurája ins-
pirált: Don Mattéo Diaz 
spanyol bikatenyésztő 
és Bardot-lmádó felis-
merhetően közeli roko-
na a Mariéne harisnya-
kötőjétől kába Aurath 
professzornak.., 
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