
FILMEK A FILMRŐL 
A filmművészetben 

újabban felmerülő je-
lenségek, sőt egyes 
iranyzatok arra mutat-
nak, hogy a mai kor 
nézője már nem elég-
szik meg a műalkotás 
érzelmi élményével, ha-
nem tudatosan, értel-
mileg is egyre jobban 
részt akar venni a 
színpadon vagy a film-
vásznon lezajló cselek-
ményben. Lényegében 
ezt az irányzatot szol-
gálja és fejleszti más és 
más módon és eszkö-
zökkel a New York-i 
iskola, a cinéma vérité 
és a különböző új hul-
lámok művészei: Anto-
nioni, Resnais. Melville, 
Godard és a töb-
biek. Sőt: a közönség 
be akar lótni a kulisz-
szúk mögé, az alkoló 

műhelyébe, a műalko-
tás születésének miszté-
riumába is. 

Ennek a kulisszák 
mögé pillantó, a film-
gyártás izgalmas tit-
kait és rejtelmeit fel-
táró műfajnak legfris-
sebb hajtása Irwin 
Shaw -Two Weeks In 
Another Town—ja (Két 
hét egy másik város-
ban). A fiatal amerikai 
írónak — akit a ma-
gyar közönség »Orosz-
lárkölykök« című. ma-
gyarul is megjelent. 
May Britt. Maiion 
Brando és Montgomery 
Clift főszereplésével 
filmre is vitt első re-
gényéből, valamint 
••Szelíd emberek- cí-
mű drámájából' és a rá-
dióban bemutatott, -Te-
messétek ej a holtakat* 

című színdarabjából is-
mer — mór a "Two 
Weeks« előtt írt regé-
nye, a The Troubled 
Air előlegezte azoknak 
a problémáknak egy ré-
szét, amelyek legújabb 
művének centrumában 
állnak. A polgári társa-
dalom atomizálódását 
ábrázolja, a háborús 
pszichózis lélekromboló 
hatását, a közöny, a fé-
lelem és a kölcsönös gya-
nakvás légkörének el-
uralkodását, ameüy meg-
mérgez minden emberi 
kapcsolatot. A Troubled 
Airben a színhely New 
\ ork veit és a háttér 
az amerikai rádió és 
televízió élete és mun-
kája; itt, a »Two 
Weeks—ben a színhely 
Róma, az "Édes élet* 



Via Venetója és a Ci-
nécitta, a háttér pedig 
a nemzetközi filmvilág 
festett falai és feslett 
sztárjai. 

J ack Andrus, egy Pá-
rizsban élő, középkorú 
amerikai — hajdan 
népszerű filmszínész, 
súlyos testi-lelki hábo-
rús sérülése óta szür-
ke NATO-hivatalnok —• 
egyik régi barát ja ké-
résére két hétre Rómá-
ba utazik. A barát: je-
lenleg Olaszországban 
élő, világhírű amerikai 
filmrendező, aki üstö-
kösként tűnt fel a negy-
venes években, hogy 
három-négy újhangú. 
bátor és gyönyörű film 
után eladja lelkét a 
Siker ördögének és 
azóta sorozatban gyárt-
sa Hollywood. látványos 
é? üres kommerszfilm-
jeit. , 

Barát ján keresztül 
Andrus ismét kapcso-
latba kerül a kozmopo-
lita film-business hi-

pokrita világával, amely 
véres és tragikus ese-
mények lidérces során 
át feltépi benne a múlt 
fá jdalmas sebeit és rá-
ébreszti őt félrecsúszott, 
elhibázott életére. A két-
hetes római vakáció 
pusztító és tisztító viha-
rában egymás után vesz -
ti el a lányt, akit meg-
szeretett, és két barát-
ját, akik az ifjúság szép 
küzdelmeit és ambícióit 
jelképezték; elveszíti a 
múlt hamis illúzióit és 
a jövő délibábos kilá-
tásait: élete vélt cél ját, 
értelmét és tartalmát; 
emberileg és erkölcsi-
leg összeomlik és meg-
semmisül, mint Marcel-
lo az »Édes élet«-ben. 
Megszokott környezeté-
ből kiszakadva, az ön-
áltatás rózsaszín szem-
üvege nélkül lát ja meg 
azt a széthulló, rom-
lott és halálra ítélt tár-
sadalmat, 'amelynek ma-
ga is oszlopos tagja, és 
érti meg — fia levelé-
ből — saját munkájá-
nak cs eddigi életfor-

májának parazita gyá-
vaságát és bűnös em-
bertelenségét: " A tábor-
nokok még nagyobb 
bombákat követelnek? 
Te igent mondsz nekik. 
Veszedelmesen emelke-
dik a kísérletek követ-
keztében a légkör radio-
aktivitása? Szerinted 
ez csak a kommunisták 
propagandája. Minden 
épeszű ember azt mond-
ja, hogy atomfegyvert 
adni a németeknek any-
nyi, mint töltött pisz-
tolyt nyomni egy köz-
veszélyes őrült kezébe? 
A te feladatod elhitet-
ni a világgal, hogy a 
németek jóságos, gyön-
géd lények, akiknek 
folttalan becsületét né-
mileg befeketítette né-
hány gazember összees-
küvése. Ha mindenki 
Olyan gyáva és megal-
kuvó lenne, mint te, a 
világból csakhamar nemi 
maradna más, mint üsz-
kös romok.« 

George Hamilton és Edward G. Robinson 



Kirk Douglas és Dahlia Lavl 
a Piazza di Spagna lépcsőin 

Kirk Douglas és Cyd Charlssi-

Bár egészében kilá-
tástalanul keserű és 
pesszimista mű a " K é t 
hét egy másik város-
ban", kíméletlenül tár-
sadalomkritiikus monda-
nivalójával és az azt 
keretező rendkívül szí-
nes, izgalmas és fordu-
latos cselekménnyel 

hasznos célt szolgál ma-
gas művészi színvona-
lon. A filmet Vincén te 
Minnelli, A nap szerel-
mese, a nagyszerű Van 
Gogh-film alkotója ren-
dezte, asszisztense a fe-
lejthetetlen Stroheim 
fia, i f jabb Eric von 
Stroheim volt, aki 

emellett egy kisebb sze-
repet is játszik a lát-
ványos és nagyhatású 
filmben, melynek fő-
szerepeit Kirk Douglas, 
Edward G. Robinson, 
Rosanna Schiaífino és 
George Hamilton ala-
kít ja. 

LIEBNER JÁNOS 

Jelenet a filmből 


