
PROBLÉMA ÉS ÚTKERESÉS AZ OLASZ FILMBEN 
A L'Espresso című tekintélyes olasz heti lap kerekasztal beszélgetést rende-

zett nemrégiben az olasz film problémáiról. A megbeszélésen az olasz film rep-
rezentáns személyiségei vettek részt: Franco Crlstaldi. az olasz fi lmgyárosök 
nemzeti szövetségének elnöke, Gianni Uicari , ismert producer és két neves 
művész, Mario Monicelli rendező és Ennio Fiaiano, forgatókönyv író 

A beszélgetés az anya-
gi problémák taglalásá-
val indul t Ma már nyilt 
titok, hogy a még nem 
régen virágzó olasz 
filmgyártás súlyos és 
növekvő pénzügyi ne-
hézségekkel küszködik. 
A folyamatos gyártást 
tőke hiány hátráltatja 
Különösen tartózkodo. 
sőt visszahúzódó az 
amerikai tőke, amely 
pedig az elmúlt évek 
során erőteljesen beha-
tolt az olasz filmszak-
mába. Cristaldi ezzel 
kapcsolatban megállapí-
totta: 

— Tagadhatatlan, 
hogy anyagi nehézsé-
gek merültek feL Ennek 
több oka van. Hadd em-
lítsem elsőnek azt a 
földrengést, amely meg-

rázta a legnagyobb ame-
rikai filmgyártó válla-
latokat, s amelynek lát-
ható jelei a Fox és a 
Metro Goldwyn Mayer 
siralmas pénzügyi mér-
legei és a teljes őrség-
váltás a Warner gyárnál 

A válságot beszédes szá-
mok tanúsítják: 1954-
ben az Egyesült Álla-
mokban mintegy 400 
filmet gyártottak éven-
ként. Ma elsősorban a 
TV konkurrenciája ha-
tására — nem érik el az 

Chris Jones és Pl* Deger-
mark — Bens to Castellan i: 
Rövid szezon című filmjé-

ben 

Jelenet I lllana Cavani: 
Kannibálok című filmjéből 



Franco Host! antifasiszta 
filmje, a Giovinezza, glovi-

nezza egyik Jelenete 

évi 200-as átlagot sem. 
Amerikában tehát je-
lenleg kevesebb film ké-
szül évente, mint Itáliá-
ban. A nyugati világban 
azonban általában csök-
kent a tőke érdeklődése 
a film iránt. A mi tár-
sadalmunkban minden 
területen érvényesülnek 
a tőke mozgásának tör-
vényei. A tőke oda 
áramlik, ahol a legki-
sebb befektetéssel a leg-
nagyobb profitra tehet 
szert. Néhány éve az 
olasz film még ilyen le-
hetőségnek bizonyult. 
Ma azonban, főleg a ter-
melési költségek növe-
kedése folytán, lényege-
sen csökkent a vonzó-
erő. 

Lucari producer a szo-
rosan értelmezett pénz-
ügyi problémákon túl-
tekintve, így jellemezte 
a helyzetet: 

— Tudomásul kell 
venni, hogy a film vi-

Delia Boccardo és Susanna 
Martinkova a Buzsfoltok 
című filmben. Rendező: Lu-

dovico Dentice 



lágszerte fordulat kü-
szöbén áll. A közhiede-
lemmel szemben a fil-
mek egyre inkább sajá-
tos nemzeti jelleget öl-
tenek és veszítenek 
nemzetközi kisugárzá-
sukból. Azt tapasztaljuk, 
hogy egyre több ország-
ban azok a filmek arat-
nak sikert, amelyeket 
fiatalok készítenek fia-
talok számára, sztárok 
nélkül, viszonylag ala-
csony költséggel. Ezek 
a filmek azonban harcos 

Claudia Cardinale és Nino 
Manfredi — Luigl Magni: 
At Or évében című filmjé-

ben 



Jelenet Carlo Lizzani: Barbagia című alkotásából 
szellemben néznek t 
szembe az egyes orszá-
gok konkrét társadalmi 
problémáival, és ennél 
fogva elsősorban a „bel-
ső piac" igényeit tar t ják 
szem előtt. Ugyanakkor 
egyre nagyobb kockázat-
tal jár a sok pénzt ígé-
rő, látványos filmek fi-
nanszírozása. Márpedig 
az amerikai tőke főként 
ezeket a látványos fil-
meket forgatta külföl-
dön, többek között 
Olaszországban. 

Monicelli rendező a 
pénzügyi és forgalmazá-
si problémák művészi 
kihatásaira fordította a 
figyelmet és ebbe az 

irányba terelte a beszél-
getést. 

— Teljesen egyetértek 
azzal — mondotta —, 
hogy felül kell vizsgálni 
a költségeket. Vala-
mennyi költséget. A 
gyártókét csakúgy, mint 
a rendezők, forgató-
könyv írók, színészek 
honoráriumait. Valljuk 
meg az igazságot: hono-
ráriumaink abszurd mó-
don szöktek magasba. 
Életszínvonalunk képte-
lenül magas az átlag 
olaszéhoz képest. Ez 
már bizonyos általános 
ellenszenvet is kelt a 
közvéleményben a fil-
mesekkel szemben. 

iMcari: Ebben csak a 
piac követelményeinek 
engedelmeskedünk. A 
filmben ugyanaz törté-
nik, ami a profi-fulball-
ban, ahol egy közepes 
játékos is milliókat ke-
res. 

Monicelli: Ami a pro-
fi-futball területén ta-
pasztalható, az elszomo-
rító. De vajon nekünk, 
akik művészeknek hisz-
szük magunkat, valóban 
ezt a példát kell követ-
nünk? 

Cristaldi: Évtizedes 
gyártói tapasztalatom 
alapján mondhatom, 
hogy egy film kétféle-
képpen számíthat siker-



re: mondanivalójával, 
gondolataival, vagy lát-
ványosságával. A tartal-
mas film megvalósítható 
olcsón is, a látványos 
film természetesen drá-
ga mulatság. Mi régeb-
ben azokkal a filmek-
kel törtünk be a világ-
piacra, amelyeknek volt 
mondanivalójuk. Ma lát-
ványos filmekkel keres-
kedünk. Hiányoznak a 
gondolatok és a látvá-
nyosságba menekülünk. 
Ez az út általában ve-
szélyes, számunkra pe-
dig egyenesen életveszé-
lyes, mert ezen a téren 
a nálunk gazdagabbak 
(ilyenek pedig akadnak) 
mindig le fognak győz-
ni. Mégis számot kell 
vetnünk azzal, hogy je-
lenleg drága filmeket 
készítünk. Ennek szak-
mai kihatása, hogy te-
mérdek film készül Sor-
dival, Gassmannal, Man-
fredivel, Tognazzival, 
vagyis olyan színészek-
kel, akik viszonylagos 
biztonságot nyújtanak 
költségeink megtérülésé-

Renato Salvatori és Mar-
ion Brando — Gillo Pontc-
eorvo: Quemada című film-

jében 



Jean Seberg a Hőhullám 
főszerepében. Rendező: Ne-

lo Risi 

re. Hibás körben moz-
gunk. A sztár-kultusz 
fölhajt ja a sztár-gázsi -
kat és nincs plafon . . . 
Csak bátor elhatározás 
szakithatja félbe ezt az 
egészségtelen licitálást. 
Oj, aktuális, modern 
filmpolitika kell. Gyö-
keresen kell szakítani a 
jelenlegi gyakorlattal. 
Látványosság helyett 
gondolatokban gazdag 
műveket, sztárok helyett 
tehetségeket! Meggyőző-
désem szerint egyébként 
maguk a „szent szörnye-
tegek", sztárjaink örül-
nének a legjobban a 
változásnak. Hiszen aki-
ben valóban van művé-
szi tehetség az csak egy 
nemesebb, igényesebb 
légkörben találhat kielé-
gülést. 

Flaiano: Ahhoz szeret-
nék hozzászólni, amit a 
probléma lényegének te-
kintek. Pályám tapasz-

Középen: Fernando Birri — 
a Sierra Maestra cimű film 
főszereplője. Rendező An-

sano dannarrll l 



Hay dér Politoff — Pasquale Fesia - Campanile Scacco alia retina cimú filmjében 

talataiból azt szűrtem 
le, hogy úgynevezett jó-
léti társadalomban ki-
apadtak gondolataink. 
Amikor az olasz film 
szegény volt, tele vol-
tunk mondanivalóval. 
Filmjeink elkápráztat-
ták a világot. Azután 
egy bizonyos ponton 
szem elől tévesztettük 
hivatásunkat. A pénz és 
gazdagság uszályába ke-
rültünk. Ha pedig egy 
olyan tevékenység, 
amely művészi rangra 
tart igényt pénzügyi 
meggondolások szorító-
jába kerül, akkor elve-
szíti hitelét. Inkább ha-
sonlít a turizmushoz, 
mint a művészethez. 
Kezdetben a film lét-
szükséglet volt szá-
munkra, amelyért min-
den áldozatra készek 
voltunk. Ma szakma, 
amelyet egyesek több, 
mások kevesebb oda-
adással gyakorolnak. 

Monicelli: Lehet, hogy 

a 20—25 évvel ezelőtti a 
problémák egyszerűb-
bek voltak: lakás, mun-
ka, bicikli. Valameny-
nyien ebben a világban 
és ebben a problémakör-
ben éltünk. Azóta az 
olasz társadalom nagy 
változáson ment keresz-
tül. Ebben része van a 
filmnek is. A változást 
azonban filmen kevesen 
tudják érzékeltetni. 
Megszakadt a kapcsola-
tunk az élő valósággal. 
El kell ismernünk, hogy 
az olasz film megszűnt 
társadalmi erőként hat-
ni. 

Flaiano: Talán nem 
létezik már a hagyomá-
nyos értelemben vett 
mozilátogató sem. 

Cristaldi: Pontosab-
ban, nincs már passzív 
néző. A mozilátogató ak-
tivizálódott és más fil-
met igényel. 

Monicelli: A film 
struktúrái pedig elavul-
tak. nehézkesek, nem 

tartottak lépést az idő-
vel. 

Cristaldi: Ügy érzem, 
hogy nincs mesze az idő, 
amikor radikális fordu-
lat következik be. Hisz 
nemsokára elérkezik a 
miniatűr-filmek, a vi-
deo-kazetták korszaka, 
amely gyökeresen meg-
változtatja a filmgyár-
tás, elosztás és forgal-
mazás egész szerkezetét. 
A néző elviheti a fil-
met otthonába, lejátsz-
hat ja magának. A nyil-
vános vetítések olyan 
jelleget öltenek majd. 
mint a jelenlegi színi-
előadások. Lehet, hogy 
egyesek számára külö-
nösnek tűnik, amit mon-
dok, de meg vagyok 
győződve róla és a ma-
gam részéről erre is ren-
dezkedem be. A filmnek, 
ahogy eddig ismertük és 
ahogy még ma is csi-
náljuk, meg vannak 
számlálva — ha nem is 
a napjai —, de az évei. 
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