
M E D E A ÉS C A S A N O V A 
(Római filmlevél) manista, komoly művé- rődik azzal, hogy neve 

szet győzelme. Pontecor- évekig nem szerepel a 
Egy nagy siker es eg\- v o i£nyegre törő mű- lapokban, nem riasztja 

nem kisebb csalódás, vészegyéniség. Nem tö- vissza a producerek 
Ezzel kezdődik 1970 olasz 
filmélete. 

A siker Gillo Ponte-
corvo nevéhez fűződik. 
Quemada című filmje, 
amelyről már korábban 
beszámoltunk, egyöntetű 
elismerést aratott bemu-
tatóján. Mi az eddig el-
mondottakhoz csak any-
nyit tehetünk hozzá, 
hogy napjainkban, ami-
kor a művészetben any-
nyi a blöff, a látszatsi-
ker. a mesterkéltség, 
nagy elégtételül szolgál-
hat az elkötelezett, hu-

Jelenet Fernando dl Leo: 
A pusztítás gyermekei el-

mű filmjéből 

Silvia Dlonislo, Leonard 
Wbiting és Tina Aumont — 
A velencei Giacomo Casa-
nova gyermekkora, elhiva-
tottsága és első tapasztalatai 

című Comencint-filmben 



szkepszise, azt valósítja 
meg, amit fontosnak 
tart. Ha kell, évekig dol-
gozik rajta és nem nyug-
szik, amíg meg nem te-
remti művé megszületé-
sének előfeltételeit. Nem 
véletlen, hogy két film-
je, amellyel a nemzet-
közi élgárdába emelke-
dett, a Kápó és az Algé-
riai csata volt. Mindket-
tőt ezer nehézség, aka-
dály között forgatta, si-
kerében kevesen hittek. 
A témát mindkét eset-
ben „kimerítettnek" mi-
nősítették, nem láttak 
benne fantáziát. S most 
négy évi hallgatás után, 
újra azért szólal meg, 
mert fontos mondaniva-

lója, „üzenete" van a kö-
zönség számára. A múlt-
ba visszapillantva tanul-
mányozza a harmadik 
világot, és az európai ci-
vilizáció és a gyarmato-
sított népek ellentétei-
nek eredetét, történelmi, 
kulturális és pszicholó-
giai indítékait. És a kö-
zönség, sőt a kritika 
nagy többsége is, megér-
ti ezt az üzenetet. 

Nem kisebb tanulság-
gal szolgál a másik pa-
rádésnak szánt bemuta-
tó. Fogadtatása mintha 
csak azt akarná bizonyí-
tani, hogy nincs előre 
biztosított siker. Leg-
alábbis a filmben. Még 
akkor sem, ha a prog-
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nózis egyértelműen biz-
tató. A Medea Pasolini 
rendezésében, Maria 
Callasszal a főszerepben 
telitalálatnak ígérkezett. 
Pasolini, mint filmren-
dező, művészi oeuvre-
jének csúcsteljesítmé-
nyeit az antik világ mo-
dern értelmezésű meg-
elevenítésében érte el. 
Költői fantáziája, filozó-

Gillo Pontecorvo — a Que-
mada forgatása közben, 

Kolumbiában 

fiai elmélyültsége, a szi-
gorú struktúrájú ókori 
történetek keretei között 
érvényesült a legmara-
déktalanabbul. A Máté 
evangéliuma és az Oedi-
pus király után tehát 
joggal várt mindenki 
nagy, kiérlelődött si-
kert, betetőzést az ókori 
trilógia harmadik vá-
lasztásától, a Medeától. 
Annál is inkább, mivel 
ezúttal sem hiányzott 
annak az ígérete, ami a 
nagy Pasolini-filmeknek 



mindenkor egyik döntő 
tényezője volt: egy nagy 
művészegyéniség ellen-
állhatatlan színészi tel-
jesítménye. Anna Mag-
nani (Mamma Roma), 
Silvana Magnani (Oedi-
pus király), Toto (Gonosz 
és jó madárkánk) után 
most Maria Callasson, 

napjaink művészvilágá-
nak egyik legmarkán-
sabb egyéniségén volt a 
sor. Görög világsztár 
Euripidész drámájában. 
Csakhogy a Medea fáj-
dalmasan bizonyította a 
nagy művésznő korlátait. 
Tehetsége végzetesen az 
operaszínpadhoz, a me-
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Dagmar Lasaander a Feml-
na rldens című film fficxe-
repébcn. Rendező: Plero 

Schiavazappa 

lod rámához köti. £s 
Pasolini felfogásában, 
amelynek lényege éppen 
az, hogy a klasszikusok-
ról lehámozza a külsősé-
geket, a hozzátapadt sti-
láris elemeket, kiirtsa a 
koreográfiát a gesztuso-
kat, a deklamációt, ép-
pen erre a képességre 
nincs szükség. így az-
tán a Medeát leginkább 
az jellemzi, amit Anto-
nello Trombadori, a Vie 
Nuove kritikusa találó-
an így fogalmazott meg: 
Irene Papas hiánya. Az 
értelmezés okos, a film 
légköre lenyűgöző, de 
a Medea — címszereplő 
nélkül üres, sőt gyak-
ran fárasztó. 

Annál szórakoztatóbb 
Luigi Comencini új 
filmje. A humor jelle-
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géről árulkodik már a 
cím is: A velencei Gia-
como Casanova gyer-
mekkora, elhivatottsága 
és első tapasztalatai. A 
téma világos. Fordulatos 
cselekmény, borsos epi-
zódok, ironikus hangvé-
telű elbeszélés nyomán 
éljük át, miként érik az 
árva, beteges, nő-iszony-
ra nevelt, papi pályára 
szánt csenevész szemi-
naristából világhírű nö-
csábász. A címszerepet 
Leonard Whiting alakít-
ja, aki Zefirelli Romeo 
és Júlia filmváltozatá-
ban Rómeót alakította. 
Néhány név a partnerek, 
főleg vonzó hölgyek, 
gazdag koszorújából: 
Maria Grazla Bucella. 

o — Pontecorvo: Quemada ci 

Senta Berger, Tina 
Aumont. 

Első filmes rendező, 
Fernando di Leo műve, 
.4 pusztítás gyermekei 
című film. Szereplői ja-
varészt kezdő színészek 
vagy nem hivatásos mű-
vészek. Figyelmét egy 
véres dráma keretében a 
14—18 éves fiatalok 
problémáira irányítja. 
Felismerhetők, sőt sok-
szor kirívóak a műben a 
fiatalság szertel enségei. 
De tiszteletre méltó és 
magával ragadó a ren-
dező és alkotótársai ko-
molysága. vizsgálódásá-
nak kíméletlensége, a 
banalitások és konven-
ciók szinte programsze-
rű elvetése. 

mű filmjében 

Emlékezzünk meg vé-
gül az ugyancsak fiatal 
rendező, Piero Schiava-
zappa új filmjéről, a 
Femina ridens című lé-
lektani drámáról. Fő-
szereplői Philippe Leroy 
és Dagmar Lassander. 
A fantasztikum határát 
súroló lélektani elemzés 
eredeti tehetségre vall. 
A rendező mesterségbeli 
felkészültsége azonban 
nem mindig tudja meg-
felelő technikai bravú-
rokkal követni a szikrá-
zó cselekményt. Kérdé-
ses, a közönség és a kri-
tika megelégszik-e a te-
hetség és a szándék meg-
nyilvánulásával vagy 
megvárja, míg ez éret-
tebb formában teljese-
dik ki. V. M. 


