
VÁLSÁG VAGY VIRÁGZÁS 
Elio Petri, a fiatal 

olasz filmművész-nem-
zedék egyik legismer-
tebb és legmarkánsabb 
egyénisége, veti fel ily 
módon a kérdést az 
olasz film helyzetével 
kapcsolatban. Szembeál-
lítja egymással az évről-
évre növekedő termelést 
az ugyancsak egyre meg-
állapodottabb középsze-
rűséggel, a kasszasikert 
a színvonal csökkenésé-
vel, a nemzetközi hirnév 
(főleg valutáris fogal-
makban kifejezhető) nö-
vekedését a tényleges 
belső érték süllyedésé-
vel. A művész válasza 
természetesen egyértel-
mű. Petri leplezetlen 
nosztalgiával idézi az 
olasz film nagy korsza-
kát, a neorealizmus 
fénykorát és utóhatásait, 
és megállapítja, hogy 
ehhez képest, a válság 
tünetei tagadhatatlanok. 
Majd rátapintva a kér-
dés lényegére, kijelenti: 
„Mi saját tapasztalatain-
kon tanultuk meg; a 
filmmel való foglalko-
zás azt jelenti, hogy a 
társadalom kérdéseivel 
foglalkozunk. A háború 
utáni olasz film hatal-
mas morális fellélegzése 
többek között lehetővé 
tette művészetünk pro-
vinciális jellegének meg-
szüntetését, ami kihatott 
az egész olasz kultúrára. 
Több mint egy évtizede 
e folyamat ellenkezőjé-
nek vagyunk szemtanúi: 
visszasüllyedtünk a leg-
sivárabb provincializ-
musba, kispolgáriasság-
ba, beletörődésbe." 

Petri kritikája az ún. 

„jóléti társadalominak, 
a neokapitalizmus kul-
turális sivárságának 
szól. Joggal hányja sze-
mére az olasz filmmű-
vészetnek, hogy bár nem 
mondott le a társadalmi 
témákról, a bírálatról, 
magatartásának lényege 
nem a szembefordulás 
az adott viszonyokkal. A 
kritika — akarva-aka-

ratlanul — adottnak és 
megváltoztathatatlan-

nak veszi a jelenlegi 
helyzetet és társadalom-
bírálatával is beleillesz-
kedik abba. A kép tel-
jessége kedvéért azon-
ban meg kell említenünk 
Jean Delmas francia 
filmesztéta megjegyzé-
sét, aki egyrészt egészsé-
ges jelnek minősíti a 

Ewa A ulin és Ringó Starr, 
a Beatles együttes tagja, a 

Candy című filmben 



Roberto Faenza filmje: 
Eszkaláció 

fiatalabb olasz művész-
nemzedék; Fetri, Tav-
nai, Orsini, Bellocchio 
szenvedélyes elégedet-
lenségét a színvonal és 
igényesség csökkenésé-
vel szemben, másrészt 
megállapítja, hogy még 
az olasz kommersz-fil-
mek jelentős részében, 
tehát a tömeg- és kasz-
szasikert célzó művek-
ben is, felismerhető bi-
zonyos tisztelet a nagy-
közönség iránt. Ez a fel-
vetett témák komolysá-
gában és azok megköze-
lítésében fejeződik ki. 

A termésből éppen te-

Jelenct Stanis Nlevo Afr ika 
gyötrelme című fi lmjéből 



matikus jelentőségénél 
fogva emelkedik ki egy 
bizonyos irányzat. Le-
het, hogy a Dél-Itália és 
Észak-Afrika közötti 
táji, régebbi korokra 
visszanyúló történelmi 
kapcsolatok, nemegyszer 
sorsközösség teszi, hogy 
Itáliában az utóbbi esz-
tendőkben sajátos ér-
deklődés nyilvánul meg 
Afrika iránt. S mintha a 
többi nyugati országtól 
eltérően, az olaszokban 
több lenne a készség és 
hajlandóság arra, hogy 
az afrikai problémákat 
belülről szemléljék. Az 
ebben a szellemben szü-
letett alkotások között 
első helyen kell megem-
lítenünk Valentino Or-
sini filmjét, amelynek 
címe: El kárhozottak. 
Témaválasztása is el-
árulja nyílt elkötelezett-
ségét. A történet a még 

Claudlnc Auger és Linó 
Capolicchlo az Eszkaláció-

ban 



Terry Carter és Anita San-
ders, a Fekete-fehér fősze-

replői 

gyarmati uralom alatt 
álló Portugál-Guineában 
játszódik, pontosabban 
a Pai'gc partizánok kö-
zött. Az ő életüket, har-
cukat mutatja be szen-
vedélyes együttérzéssel. 
Afrika gyötrelme a címe 
Stanis Nievo filmjének, 
amely dokumentum jel-
legű. Azt a gyötrelmet a 
Leopold Senghor Szene-
gáljai költő, köztársasá-
gi elnök által „negritu-
dinis"-nek is nevezett 
„kórt" igyekszik érzé-
keltetni, amelyet az afri-
kai négerek élnek át 
Londonban éppen úgy, 
mint Kongóban, Nyugat-
Afrikában csakúgy, mint 
a földrész belsejének 
legelmaradottabb vidé-
kein. önmagukat kere-

Sugar Ray Robinson, Ewa 
Aulln és Rlshard Burton a 

Candy forgatása közben .. 



Ewa Aulin, a Candy cím-
szereplője 

sík, saját civilizációjukat 
igyekeznek kialakítani a 
régi, természetes élet 
iránti nosztalgiák és a 
modern civilizáció vív-
mányai iránti vágy kö-
zött vergődve. A harma-
dik hasonló témájú fil-
met Tinto Brass készí-
tette. A Fekete-fehér 
Londonban játszódik, te-
hát abban az európai vá-
rosban, ahol a faj i prob-
lémák az utóbbi időben 
a legélesebb formában 
jelentkeztek. Tragikus 
szerelmi történet kere-
tében mutatja meg, 
mennyi előítélet, fenn-
tartás, gyanakvás vá-
laszt el két különböző 
színű szerelmes fiatalt 
még akkor is, ha őkma-
guk azt hiszik, hogy 
mindezen már rég túl-
vannak. A film főszerep-
lői: Anita Sanders és 

Gabrlele Ferzettl, Linó 
Capollcchio és Paola LcalI 
az Eszkaláció egyik Jele-

netében 



Claudine Augcr és Lino Capolicchio az EazkaUeió fő-
szereplői 

egy amerikai néger szí-
nész, Terry Carter. 

A társadalmi problé-
mákkal foglalkozó fil-
mek közül érdemes azt 
a kettőt megemlíteni, 
amelyek kritikusan tag-
lalják a felsőtízezer éle-
tét, morálját. Robertc 
Faenza első filmje, az 
Eszkaláció (a szó orvos-
pszichológia értelméből 
használja a fogalmat) 
egy iparmágnás fiáról 
szól, aki menekülni pró-
bál a vagyon és a vele 
járó hatalom elől. Az 
apa azonban nem tűri, 
hogy fia a hippy-k kö-
zött találja meg boldog-
ságát, minden eszközt, 
cselt, ravaszságot fel-
használ, hogy fokozato-
san visszahódítsa fiát 
rádöbbentse milliárdos 
birodalma örökösét igazi 

Terry Carter és Anita San-
ders a Fekete-fehér dmfl 
filmben. Rendelő: Tinto 

Braaa 

hivatására. Erőfeszítése-
it tökéletes siker koro-
názza. Az átmeneti „áb-

rándjaiból" kigyógyult 
fiúból apját is felülmú-
ló kíméletlen, gátlásta-
lan, kegyetlen üzletem-
ber lesz. 

Befejezésül említsünk 
meg két biztos kasszasi-
kert. Az olasz—francia— 
amerikai koprodukció, 
rendezője Christian Mar-
quand, főszereplője az 
1966-os Nemzetközi 
Miss Teenager, a 17 éves 
svéd Ewa Aulin. A film 
címe: Candy (Cukorka). 
Maga a cím voltaképpen 
mindent elmond a film-
ről, de néhány nevet ér-
demes még megemlíteni 
a szereplők listájából: 
Richárd Burton, Marion 
Brando, Ringó Starr, Su-
gár Ray Robinson, Elsa 
Martinelli, Charles AJZ-
navour és Nicoletta 
Macchiavelli. 


