
Ml LETT VOLNA HA... 
J E G Y Z E T E K C A N N E S U T A N 

Mi lett volna h a . . . 
mégsem szakad meg a 
fesztivál, hanem bemu-
tatják a tervezett filme-
ket? Természetesen ez a 
játék sok művészt, ú j -
ságírót foglalkoztatott. 
Hiszen, ahogyan az elő-
zetes híradásokból érte-
sültünk róla, sok, érde-
kesnek ígérkező alkotás-
ról maradtunk le. Az el-
ső héten túltengtek a na-
turalista-szadista, sok-
szor szexualitással vegyí-
tett filmek. Ezek közül a 
huszonnégyéves olasz, el-
sőfilmes Sajvatore Sam-
peri Köszönöm, néném 
című munkája, úgy is 
mint sok tehetségre valló 
mű, másrészt mint kor-
tünet megérdemel egy 
kis figyelmet A film 

reklámanyagában ugyan-
is ezt olvastam: „Sam-
peri filmje a hajdani, de 

ma már megalkuvó, el-
csöndesedett forradal-
márok és a mai, a per-
manens forradalom hívei 
közti konfliktust elemzi. 
A Köszönöm, néném fő-
szereplői a felvilágoso-
dott polgársághoz tartoz-
nak, s ez a polgárság — 
a film rendezője szerint 
— magábaolvasztotta a 
legelégedettebb elemeket 
is, azokat is, akik haj-
dan bátran harcoltak, de 
most már lecsöndesedve, 
mindent elfogadtak. . ." 
Ugyancsak a film ren-
dező-írója szerint: „a fő-
szereplő ál-bénafiú, a 
permanens forradalom 
szimbóluma". 

Nos, ebből az érdekes-
nek ható politikai máz-
ból vajmi kevés maradt 
a filmben. Annál inkább 
előtérbe került a magát 
bénának tettető fiú sza-

dizmusa (mi köze ennek 
a technokrácia elleni lá-
zadáshoz?) és szép nagy-
nénjének kissé beteges, 
erotikus, sőt mazochista, 
önmagát lealacsonyító 
vonzalma kellemetlen 
öccse iránt. (És mi köze 
ennek a nagynéni társa-
dalomellenes lázadásá-
hoz?) Igaz, Samperi ál-
landó feszültséget te-
remtve, tömören, lendü-
letesen, igazi, modern ké-
pi nyelven ábrázol — 
kár érte. Ennyi helyet 
pedig ez a film azért ér-
demel, mert a jelenség-
gel: szexualitást politikai 
mezbe öltöztetni — sok-
szor találkoztam a fesz-
tivál falain kívül és be-
lül is. 

Mindezek után lega-
lább néhány szó erejé-
vel szeretnék az elma-
radt filmekről beszámol-

Valerio Zurllni f i lmjének utolsó jelenete. A képen a ragyogó tehetségű néger színész: 
Woody Strode 



ni. Pihentetően szép mű-
vészi élményt ígért Ale-
xender Zarhi Karenina 
Arniú-ja. A bezárt palo-
ta közelében Tat jana 
Szamojlova óriásira na-
gyított színes fényképe, 
napokkal a zárás után is 
ott volt még a Croi-
se t t e -n . . . 

Dominique Delouche, 
aki Fellini mellett sajá-
tította el a rendezés mű-
vészetét, (asszisztense 
volt a Cdbiria éjszakái 
és az Édes élet forgatá-
sánál) a Stefan Zweig 
regényéből készített 
filmmel, Huszonnégy óra 
egy asszony életéből, vett 
volna részt a fesztiválon. 
A filmen négy évig dol-
gozott; főszereplője Da-
nielle Darrieux többször 
kijelentette: ez élete 
nagy szerepe. 

A németek verseny-
filmjével sok probléma 
volt Eredetileg a fiatal, 
elsőfilmes May Spils, A 
tárgyra, drágám című, a 
müncheni művészne-
gyedben játszódó filmet 
nevezték be, — ezt azon-
ban a fesztivál igazgató-

sága nem fogadta el. így 
az ennél izgalmasabbnak 
ígérkező, Kafka regény 
nyomán készített Kas-
tély-t, Rudolf Nolte ren-
dezésében Maximillian 
Schell-lel és Cordola 
Trantow-val a főszerep-
ben küldték el. 

Az északi országok kö- • 
zül ezúttal Dánia vett 
volna részt a cannesi se-
regszemlén. Sőderberg 
1905-ben játszódó regé-
nyéből a merész képze-
lőerejű rendezőnő, May 
Zetterling forgatott fil-
met: Glas doktor címen. 
„A film — nyilatkozott 
May Zetterling — egy 
férfi története, aki har-
col önmaga és saját gyű-
löletes jellemvonásai el-
len. A mai gondolkozó 
lények többsége többé-
kevésbé doktor Glashoz 
hasonló helyzetben van. 
Első pillanatra úgy tű-
nik, hogy a filmben egy 
gyilkosságról van szó. 
Megölni valakit egyéb-
ként olyan erkölcsi prob-
léma, ami ebben az erő-
szakkal telített korszak-
ban, amelyben élünk, 



valamennyiünket érint. 
A film arról szól, hogy 
doktor Glas a teljesen 
normális férfi, lelkiis-
meretfurdalásoktól gyö-
törve, hogyan alakul át 
egy gyűlölettel és külö-
nös érzelmekkel telített 
lénnyé, aki végül is el-
követi a gyilkosságot. 
Ebből kiderül az is, hogy 
mi történhetik emberek-
kel, sőt egész nemzetek-
kel . . . Bár a regény cse-
lekménye 1905-ben ját-

Michael Sarne irta és ren-
dezte a Joanna című an-
gol filmet, amelyet bemu-
tattak még a fesztiválon. 
Nem lett volna érte kér , 

ha elmarad 

szódik, úgy érzem ma is 
időszerű, és azént rendez-
tem meg a filmet." 

Lone Hertz, a film női 
főszereplője, hajdani 
koppenhágai balett-tán-
cosnő első komoly szín-
padi sikerét egy Ionesco 
darabban aratta, majd 
több film szerepéért kü-
lönböző díjakat kapott, 
ez a huszadik filmszere-
pe. Doktor Glas figurá-
ját Per Oscarsson alakít-
ja, aki 1966-ban Cannes-
ban a legjobb filmszí-
nésznek járó díjat kapta — 
az Éhség című film fő-
szerepéért. May Zetter-
ling viszont mielőtt ren-
dezőnő lett, ismert szín-

Jelenet a Karenina Anná-ból 



Danielle Darrieux 
és Róbert Hoffmann 

házi és filmszínésznő 
volt, első alkotása egy 
dofcumentumfilm: A há-
ború játéka, amelyért 
1963-ban Velencében el-
ső díjat kapott. A Glas 
doktor előtt két játékfil-
met rendezett: A szere-
tők-et, és az Éjszakai já-
tékok-at. 

Érthető módon nagy 
érdeklődéssel vártuk a 
Truman Capote novel-
lákból készült Trilógia 
című amerikai verseny-
filmet. A Hidegvérrel vi-
lághírű írója nevét több 
nagy filmsiker is fémjel-
zi. Cannesi filmjének 
fiatal rendezője Frank 
Perry 1962-ben Velencé-
ben Dávid és Lisa című 
első játékfilmjéért 
aranyérmet kapott az 
elsőfilmesek versenyé-
ben. 

Truman Capote meg is 
jelent Cannesban. Kis-
termetű, szelídtekintetű, 
vékonyhangú szőke férfi. 
Mint az újságíróknak el-
mondta: egy dokumen-
tumfilmet akar csinálni 
a halálbüntetésről. E ku-
tatómunkája során az 
utóbbi kilenc év alatt 
bejárta Amerika legna-
gyobb börtöneit, száz és 
száz halálraítélttel be-
szélt, köztük olyanokkal, 
akik a gázkamra küszö-
béről, vagy az elektro-
mos szék mellől jötteik 
vissza az életbe. Kétség-
kívül nagy szakértelem-
re tett szert kriminoló-
giában, ez kiderült a Hi-
degvérrel című filmből 
is, amelyet Cannesban 
versenyen kívül bemu-

A dán versenyfilm két fő-
szereplője : Per Oscsrason 

és Lone Hertz 



Lisa Gastoni az olasz Kö-
szönöm, néném főszerep-
lője, akit úgy emlegettek, 
mint a női alakítás nagy-

di jának egyik esélyesét 

tattak. (Viszont a ver-
senyfilmre, a Trilógiára 
a fesztivál berekesztése 
miatt már nem került 
sor.) 

A Hidegvérrel több 
mint kétórás film. Mint 
Truman Capote több 
nyilatkozatban és újság-
cikkben is közölte, a 
film rendezője, Richárd 
Brooks nagy körültekin-
téssel készült a filmre, 
s óriási energiát fektetett 
abba, hogy a lehetőség 
szerint minden úgy tör-
ténjék, mint a valóság-
ban. A meggyilkolt far-
mercsalád otthonában, 
eredeti helyszínen for-
gatták a filmet, a házat 
azóta más vette ki, de 
csodálatos módon a régi 
függönyök ott lógnak 
még mindig az ablako-
kon . . . 

A két gengsztert ala-

Mint a kép is muta t j a , az 
elmaradt olasz f f lm : Ban-
diták Milánóban — sem 
szűkölködik véres jelene-

tekben. Rendező: Carlo 
' V p y Lizzani 



A Kopár sziget világhírű rendezője : Kaneto Shindo 
mint rendező ezúttal ls remekelt Kuroneko cimű Hím-
jével, mint forgatőkönyvlrő, — kevésbé. Képűnkön 

Klwaka TachI 

kító színész döbbenete-
sen hasonlít a gyilkosok-
ra. Tehát zseniálisan si-
került összekeverni va-
lóságot és művészetet, 
csak éppen — művésze-
tet nem sikerült kihozni 
az egészből. Mert ameny-
nyire magával ragadott 
a könyvben Truman Ca-

pote tömör líraisága, 
amennyire együtt érez-
tünk a becsületes, kedves 
családapával, beteg fele-
ségével és két gyermeké-
vel, akiket az író pontos 
leírásából kitűnően meg-
ismertünk, annyira hide-
gen hagyja a nézőt a 
film. A filmen ugyanis 

nem mutat ják be ezt a 
családot. Éppen csak egy 
villanásnyira látunk, szá-
munkra teljesen ismeret-
len embereket, akiknek 
a sorsa éppen ezért nem 
is tud bennünk olyan 
részvétet kelteni, mintha 
már előzőleg alaposab-
ban megismertük volna 
őket Igaz, a film korrek-
tül ragaszkodik a re-
gényhez, tehát nyilván 
a valósághoz is, de el-
maradt belőle a két 
gengszter regénybeli, te-
libetalált pszichológiai 
rajza, és sok mellékfi-
gura, akik a könyvet tel-
jessé teszik. Truman Ca-
pote, mikor a filmet elő-
ször látta, maga is úgy 
találta; sokminden hi-
ányzik belő le . . . De az-
tán belenyugodott: a ren-
dező nyilván jobban tud-
ja. Tévedett. Ügy látszik, 
nem tudta jobban. A Hi-
degvérrel egyrészt újabb 
bizonyíték arra, hogy ki-
tűnő regényekből nehe-
zen sikerül kitűnő filmet 
csinálni, másrészt meg-
győz arról is, hogy az 
élet szolgai másolása még 
nem művészet Az a 
részletekbemenő pontos-
ság viszont, amellyel be-
mutatják: hogyan és mi-
lyen csomót kötnek 
akasztás előtt a kötélre, 
majd magát az akasztás 
aktusát, lehet, hogy az 
e szakmabelieknek na-
gyon tanulságos, a jó íz-
lésű filmnézőket csak fö-
lösleges borzalommal töl-
ti el. 

PONGRÁCZ ZSUZSA 

Még egy elmaradt olasz 
f i lm: A főszereplők, ren-

dező : Marcello Fondato 


