
ÚJ FRANCIA FILMEK 
Legutóbb a Filmvilág 

azt írta, hogy a májusi 
események óta semmi 
nem változott a francia 
filmművészetben. Nos, 
ha ezúttal mégis bizo-

nyos változásról számo-
lunk be, ez sem több, 
minthogy néhány, egy-
kori új-hullámos rende-
ző vissza szeretne térni 
ahhoz, ami volt Francois 

Truffaut például, leg-
újabb filmjében, az em-
lékezetes Négyszáz csa-
pás erényeit, érdekessé-
geit szeretné felújítani. 

— A Lopott csókok 
forgatókönyvét Claude 
de Givray, Bemard Re-
von és én együtt írtuk 
— nyilatkozott legújabb 
filmjéről. — Ez egy 
fiatalember krónikája, 
aki katonai szolgálatát 
teljesítette, munkát ke-
res és érzelmi problé-
mái vannak. Nem vélet-
lenül azonos azzal, figu-
rában is, szereplőben is, 
aki a Négyszáz csapás 
hőse volt s a Húszéve-
sek szerelme egyik 
szkeccsének főszerep-
lője: Jean-Pierre Léaud. 
A film cselekménye pi-
ciny, jelentéktelen, egy-
szerű mozaikokból ra-

Ingrid Timiin és Sylvie 
Fennec — Jean-Daniel Si-
mon: Adelaide című filmjé-

ben 

Sylvie Fennec az Adelaide 
címszereplője 



Sylvie Fenuec és Jean So-
réi az Adelalde egyik jele-

netében 

kódik össze. Ezzel a 
filmmel visszatérek a 
Bársonyos bőr óta elég-
gé elhanyagolt realiz-
mushoz, amely ezúttal 
vígjátékban jelentkezik. 
Sok teret engedek ben-
ne az improvizációnak. 

Jean-Pierre Léaud ti-
zennégyéves korában 
játszotta el Truffaut 
Négyszáz csapás-ának 
főszerepét. Azonnal fel-
tűnést keltett. Truffaut 
csak nagy vonalakban 
mondta el neki, forgatás 
előtt, monológjának a 
tartalmát s engedte, 
hogy a fiatal fiú a saját 
érzéseit, saját szavaival 
mondja el a vásznon . . . 
Engedte rögtönözni. A 
ma huszonnégyéves 
Léaud azóta tucatnyi 
filmben, színdarabban 
szerepelt, s legalább 
ennyi film forgatásán 
vett részt — mint első 
vagy másod asszisztens. 
Legutóbb Csehszlová-
kiában vendégszerepelt, 
egy filmszkeccsben. 

Ugyancsak a hajdani, 
újhullámos dicsőség 
hangjait keresi új film-
jében Claude Chabrol, 
aki maga is résztvett 
forgatókönyvének elké-
szítésében is. A Les 
biches (talán így lehetne 
magyarul: Könnyűvérű 
nők) — ha hinni lehet 
Chabrol-nak: „Beleme-
rülés egy szépvízű tó 
mélységébe. Am a tó 
csendes felszíne alatt a 
magány, az aggódás és 
az irtózat bújik meg. . . " 
Saint Tropez világa, két 
különös nő vonzódása 
egymáshoz, majd ugyan-
ahhoz a férfihoz, életük 

Jean Sorel és Sylvie 
Fennec az Adelaide-ban 



Jacquellne Sassard, Stc-
phane Audran és Jean-
Louis Trintignant a Köny-
nyűvérű nők című filmben 

ÍJouis de Funes és Jean Ga-
bin — Denys de la Pate-
liére A tetovált című film-

jében 

Jacqueline Sassard — Clau-
de Chabrol Könnyűvérű 

nfik című filmjében 

és érzelmeik teljes kiút-
talansága, amely gyil-
kossághoz vezet. Mindez 
olyan színészek tolmá-
csolásában, mint Jean-
Louis Trintignant, Jac-
queline Sassard és Sté-
phane Audran, — ha a 
művészi sikert nem is, 
de a kasszasikert bizo-
nyosra ígéri. 

Mint megírtuk a Film-
világban, kezdett tért 
hódítani Franciaország-
ban a szentimentális fil-
mek divatja. A Szem-
közti lány rendezője, 

Jean-Daniel Simon, 
egyik képviselője ennek 
az irányzatnak, amely 
úgylátszik, nála csak 
egy film erejéig tartott. 
Adélaide című, legújabb 
filmje ugyanis, amelyet 
Gobineau egyik novellá-
jából készített, már iga-
zán nem nevezhető 
szentimentálisnak. — 
Változtatnom kellett 
sok részleten — mon-
dotta —, hiszen ezek, a 



P. zs. 

többi között például a 
házasság, nem ugyanazt 
a fogalmat jelentik ma, 
mint a múlt században. 
Mindenekelőtt aza prob-
léma érdekelt, hogy 
hogyan ábrázoljam a 
két nő, anya és leánya 
vonzalmát ugyanahhoz 
a férfihoz. Az anya 
negyven éves . . . Meg-

tetszik neki egy fiú, a 
szeretője lesz. A fiú 
annyi idős, mint a 
leány, aki szintén bele-
szeret a fiúba. Anya és 
leánya között nyílt há-
ború folyik, amelyben 
minden eszköz megen-
gedett . . . Különös go-
noszságú és ritka ke-
gyetlenségű film ez . . . 

Az anyát a világhírű 
svéd színésznő, Ingrid 
Thulin, a. férfit Jean 
Sorel alakítja. 

Az utóbbi években 
gyakran nyilatkozott 
már Jean Gabin: nem 
játszik többé, visszavo-
nul, vagy ő maga is 
producer lesz. A mozi-
látogatók örömére, ezt a 
fenyegetését nem vál-
totta be s visszavonulási 
tervei óta A tetovált ta-
lán már a tizedik filmje. 
Gabin, túl a hatvanon 
egyre többször játszik 
vígjátékokban, mintha 
mindig jobban vonzód-
na a komikus szerepek-
hez. Ezúttal a nagy 
francia nevettető, Louis 
de Funés (aki nemsoká-
ra a századik filmje fő-
szerepét játssza) a part-
nere Gabinnak. A film 
témája pedig: egy fur-
fangos, gazdag képke-
reskedő felfedezi, hogy 
egy hajdani idegenlé-
giós hátára maga Mo-
digliani tetovált egy ké-
pet . . . Ezt a képet min-
denáron meg akarja 
szerezni... Denys de la 
Patelliére nagy rutinnal, 
sok ötlettel rendezte 
meg a mulatságos fil-
met. 

Claude Jade a Lopott csókok című új Truffaut-fllmben 


