
AMERIKAI FILMGYÁRTÁS 
az olasz Alpokban, Sussex-ben és Mexikóban 

Julié Christie a Távol 
a világ zajától cimű 

John Schleslnger filmben 

A kis kaliforniai 
városka, Hollywood, 
amely egykor, sőt még 
nemrég is fogalomként 
élt, visszasüllyed az is-
meretlenség homályába, 
a csendes vidéki város 
uniformizált jellegte-
lenségébe. Hollywood 
mítosza szertefoszlott. 
Stúdiói üresen állanak, 
alig folyik bennük 
munka. A Metro-Gold-
wyn Mayer, a Colum-
bia, Paramount, United 
Artists palotáin ugyan 
ott díszelegnek még a 
feliratok és az ismert 
emblémák, de az épüle-
tekben már csak má-
sodrendű adminisztratív 
irodák, bonyolítók tény-
kednek. A cégek köz-
pontjai New Yorkba te-
lepedtek át. Elvesztet-
ték varázsukat a faso-
rok, bulvárok, a villák 
üresen állanak, vagy el-

felejtett, öreg nyugdíjas 
sztárok lakják őket. La-
kóik közt alig találko-
zunk olyan névvel, aki 
ma is szerepel a film-
világban. 

Hollywood tehát meg-

szűnt, de az a feltétele-
zés, amely azonosította 
a szimbólumot a reali-
tással és úgy vélte, hogy 
Hollywood egyszer s 
mindenkorra az ameri-
kai filmet jelenti, té-



Richárd Burton 
és Elisabeth Taylor 

a Komédiások főszereplői 

vesnek bizonyult. Ami-
kor az ötvenes évek vé-
gén és a hatvanas esz-
tendők elején a nyugat-
európai filmgyártások, 
elsősorban a neorealiz-
mus sodrában született 

ú j olasz film, a francia 
ú j hullám, a fellendülő 
angol produkció roham-
ra indult, a nagy ame-
rikai vállalatok előbb a 
hagyományos módsze-
rekhez nyúltak. Holly-

woodba csábítottak né-
hány befutott európai 
színészt, rendezőt, hogy 
megerősítsék fellegvá-
rukat. Hamarosan rá-
döbbentek azonban ar-
ra, hogy ezúttal nem 
vált be ez a múltban 
sikerrel alkalmazott el-
járás. Oj módszerhez 
kellett folyamodni. Így 
születtek meg azok a 
„koprodukciók", ame-
lyeknek ürügyén az 
amerikai filmtőke arra 
tesz kísérletet, hogy sző-
röstül-bőröstül lenyelje 
a legnagyobb nyugat-
európai nemzeti film-
gyártásokat. 

A helyzetre jellem-
zőek, a legveszélyesebb 
konkurrens, az olasz 
filmgyártás területén 

A Komédiások esyik jelenete 
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kialakult viszonylatok. 
A L'Europeo című olasz 
polgári hetilap „Az 
olasz film többé nem 
létezik" című cikkében 
közli azokat a tapaszta-
latait, amelyeket a leg-
nevesebb olasz rende-
zőkkel, színészekkel, 
producerekkel folyta-
tott beszélgetései alap-
ján szűrt le. Az ismert 
olasz producerek közül 
Franco Cristaldi, az 
amerikai Columbia 
filmgyárnak dolgozik, 
Carlo Ponti a Metro-
Goldwyn Mayernek, 
Dino de Laurentiis a 
Paramountnak és a 
United Artistsnak. Az 
együttműködés jellegét 
az olasz állami Film-
kölcsönző Vállalat igaz-
gatójának, Mario Galli-

nak szavai világítják 
meg: „Az olasz produ-
cerek egyszerű alvállal-
kozók, altisztek, törzs-
fők. Csupán közvetítő 
szerepet töltenek be az 
amerikai tőke és az 
olasz filmgyári dolgozók 
között. Amerikai a tö-
ke, az elosztási hálózat 
és a profit. Az olaszok-
nak csak a munka ma-
rad. Filmjeink egyre 
kevésbé olasz filmek, 
mert az amerikaiak a 
világpiac 48%-át kitevő 
saját fogyasztóik ízlését 
és ideológiáját kénysze-
rítik rá a nálunk, olasz 
művészekkel forgatott 
alkotásokra." Kiderül, 
hogy az utóbbi években 
Visconti, Rosi, Anto-
nioni, Lattuada filmjei 
már mind amerikai tő-

kével készültek. Cris-
taldi, az olasz filmpro-
ducerek szövetségének 
elnöke hármas okát lát-
ja annak, hogy az ame-
rikai filmtőke miért 
összpontosította figyel-
mét Európára: „Elsősor-
ban azért — mondja —, 
mert Hollywood gya-
korlatilag nem létezik 
már. Nincsenek ameri-
kai rendezők, színészek. 
Azt a keveset, aki még 
a múlt generációból 
megmaradt, felfalja a 
televízió. Másodszor, az 
óriási piac egyre több 
terméket igényel. Har-
madszor, Európában ol-
csóbb a gyártás, és az 
amerikaiak nem akar-
nak lemondani az euró-
pai piacokról sem a 
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nemzeti filmgyártások 
javára." 

Elég egy pillantást 
vetni az ú j amerikai 
produkcióra, hogy tény-
szerűen felmérhessük 
ennek a tendenciának 
érvényesülését, gyakor-
lati megvalósulását. 

Olaszországban a 
Metro-Goldwyn Mayer 
Ponti produkciójában 
készíti el A lány és a 
tábornok című filmjét. 
A rendező Pasquale 
Festa Campanile, akit a 
magyar közönség is jól 
ismer a Szüzet a her-
cegnek és a Hűtlenség 
olasz módra című víg-
játékaiból. Az érzelmes, 
első világháborús törté-
net 1918-ban játszódik 
a Piave mentén. Fősze-
replői: egy osztrák tá-

bornok alakítójaként 
Rod Steiger és egy vad 
olasz „hegyi lány" sze-
repében (ezúttal feketé-
re festett hajjal) Virna 
Lisi. 

Amerikai — francia — 
mexicói koprodukció a 
San Sebastian ágyúi, 
XVIII. századi kaland-
történet. Producere és 
rendezője francia: Ja-
cques Bar, illetve Henri 
Verneuil, sok sikeres 
Fernandel, Jean Gabin, 
Michel Simon film be-
vált rendezője. Fősze-
replője: Anthony Quinn. 
A filmet Mexicóban 
forgatják a festői szép-
ségű Durango város 
környékén. 

Két amerikai—angol 
koprodukció is készül. 
Thomas Hardy 1874-ben 

megjelent Távol a világ 
zajától című regénye 
alapján forgat John 
Schlesinger romantikus, 
kosztümös, szerelmi tör-
ténetet. A női fősze-
replő Julié Christie. A 
három férfi, aki szerel-
méért harcol ugyancsak 
az angol filmvilág ná-
lunk is jól ismert kivá-
lósága: Terence Stamp, 
Peter Finch és Alan 
Bates. 

Graham Greene regé-
nye és forgatókönyve 
alapján készítette el Pe-
ter Glenville saját ren-
dezésében és produk-
ciójában a Metro-Gold-
wyn Mayer számára a 
Komédiások című Hai-
tiban játszódó történe-
tet. A főszereplők: Ri-
chárd Burton, Elisabeth 



Julié Christie és Alan 
Bates a Távol a világ 

zajától egyik jelenetében 

Taylor, Alec Guinness 
és Peter Ustinov. 

A kép teljességéhez 
tartozik, hogy Holly-
woodban is készült egy 
nagy film. Ünnepi be-
mutatóját Los Angeles-
ben tartották meg októ-
ber végén és a filmet — 
versenyen kívül — be-
nevezik a jövő évi Can-
nes-i fesztiválra is. A 
hollywoodi stúdiókban 
szélesvásznú, sztereo 
változatra dolgozták át 
minden idők legna-
gyobb amerikai közön-
ségsikerét, a Margaret ten az egykori főszerep- Vivien Leigh és Leslie 
Mitchell regénye alap- lök közül csak Olivia de Howard nem érhette 
ján készült Elfújta a Havilland jelenhetett meg az új bemutatót, 
szél című három és fél meg, a nagy négyes töb- filmjük technikailag 
órás alkotást. A gálaes- bi. tagja: Clark Gable, felújított változatát. 

Julié Christie 


